
 

Danmar Computers działa w zgodzie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Wszystkie udostępnione dane zostaną 
wykorzystane wyłącznie w ramach projektu BADGE i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

 

 
Warsztaty Różnorodność w Biznesie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

UWAGA: Uczestnicy muszą spełniać kryteria kwalifikacyjne* 
Uzupełniony formularz jest wyłącznie zgłoszeniem chęci udziału i nie gwarantuje uczestnictwa w warsztatach. 

DANE OSOBOWE 

Imię i Nazwisko 
 
 

Data 
urodzenia 

 
 

Adres 
 
 
 

Telefon  
Pochodzenie 
etniczne 

 

Tel. komórkowy 
 

Adres e-mail 
 

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Nazwa firmy (lub pomysł 
jeśli Twoja firma jeszcze nie 
istnieje) 

 
 
 
 

Kiedy możesz 
uczestniczyć w 
warsztatach? (termin 
między październikiem 
2014 a kwietniem 2015) 

 
 

W których warsztatach chciałabyś uczestniczyć? 

W jakich godzinach 
najchętniej 
uczestniczyłabyś 
w warsztatach?  

 
Rano               
 
Po południu  
 
Wieczorem  
 
Dowolne  

 
 Warsztat 1: Rozumienie, że powinienem pracować dla 

siebie 
 

 Warsztat 2: Zarządzanie przejściem z zatrudnienia do 
samozatrudnienia 
 

 Warsztat 3: Zwiększenie pewności siebie, aby zacząć 
biznes 
 

 Warsztat 4: Stworzenie i prowadzenie biznesu po 
okresie bezrobocia 
 

Obecny stan zatrudnienia 
(jeśli jesteś bezrobotna, napisz jak 
długo) 
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TY I TWOJA FIRMA 

Opisz swój pomysł na firmę / działającą już firmę 

  

Jakie są Twoje oczekiwania związane z udziałem w warsztatach Różnorodność w Biznesie 

  

Z jakimi problemami/wyzwaniami musisz obecnie się mierzyć? 

  

Napisz kilka słów o sobie – pomyśl o cechach, które pomogą nam w tworzeniu grup warsztatowych lub podaj 
informacje na temat tego, jak spełniasz kryteria “niekorzystnej sytuacji” na rynku pracy. 

  

Jak dowiedziałaś się o projekcie BADGE?   

Czy chcesz polecić osobę, która mogłaby być zainteresowana udziałem w warsztatach Różnorodność 
w Biznesie. Prosimy o podanie jej danych kontaktowych. 

 
Imię i Nazwisko: 
 
Email: 
 
Telefon: 
 

 
*Projekt BADGE – Szkolenia z doradztwa biznesowego dla kobiet przedsiębiorców, jest projektem 
dofinansowanym przez UE, skierowanym do kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji (młodych do 34 roku 
życia; pochodzących z terenów wiejskich lub mających niskie dochody) i rozważających założenie własnej 
firmy.  
 

Wybrane kandydatki muszą spełniać przynajmniej jedno z wymienionych wyżej kryteriów. 
 

Aby dowiedzieć się więcej na temat warsztatów Różnorodność w Biznesie oraz co oferujemy osobom 
zakwalifikowanym do projektu odwiedź http://badge-project.eu/  
Jeśli chcesz porozmawiać o tym wniosku i uzyskać dodatkowe informacje skontaktuj się z nami: 
Danmar Computers 
Tel: 17 853 66 72 
Email: projekty@danmar-computers.com.pl 
Twitter: @ProjectBADGE 

Tel:__________________________________________________
http://badge-project.eu/
mailto:projekty@danmar-computers.com.pl

