Ansökan till Jobb med stöd
Du som har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan, och har behov av utökat
stöd för att komma ut i arbete eller studier, kan ansöka om att få komma till Jobb med stöd.
Du behöver vara bosatt i Örebro kommun. Vi gör en kartläggning tillsammans och kommer
sedan fram till vilken insats du behöver.
Dina personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Jag vill ha hjälp med:

Beskriv ditt behov av stöd (ex. funktionsnedsättning eller annat arbetshinder):

Dina myndighetskontakter/stödinsatser idag:

Jag har fått information om att ansöka till Jobb med stöd av:

[Skriv här]

LSS

Psykiatrin

Försäkringskassan

Vuxenhabiliteringen

Arbetsförmedlingen

Annat:______________________

Ansökan skickas eller lämnas tillsammans med underskrivet samtyckes/PUL-blankett till:
Jobb med stöd
Box 321 20
701 35 Örebro

Besöksadress: Drottninggatan 31

Information om samtycke för registrering i datasystemet Procapita.
Jobb med stöd
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete använder Procapita till hjälp för administration av deltagare i verksamheterna som ligger under nämnda förvaltning.
Personuppgiftslagen, PUL reglerar behandlingen av personuppgifter.
Det som alltid registreras i Procapita personregister är
 Deltagarens namn, personnummer, adress, civilstånd, medborgarskap och födelseland.
Vid behov fylls även telefonnummer, modersmål, andra kommunikationsspråk, behov av tolk samt folkbokföringsdatum i personregistret.
I Procapita fylls följande uppgifter i:
 Start-, uppföljning- samt avslutsdatum.
 Utbildningar / yrkeserfarenheter
 Behovsinventering IPS/Kartläggning
 Hälsotillstånd som påverkar praktiken/prövningen.
 Anhörigs namn och telefonnummer.
 Daganteckningar.
 Avslutsorsak.
Har du adresskydd eller hemligt telefonnummer meddela din handläggare detta, så att vi skyddar dig även
i datasystemet.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt
undertecknad ansökan ställd till oss, få ett registerutdrag (en sammanställning av de uppgifter som
finns lagrade om just dig) och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om dina personuppgifter som vi behandlar.
SAMTYCKE
Jag har läst och förstått ovanstående och samtycker till att Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete/ Jobb med stöd behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående information.
Enligt PUL har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Det innebär att redan lagrade uppgifter om dig fortsätter att behandlas i enlighet med första samtycket, men att uppgifterna fortsättningsvis inte kommer kompletteras eller uppdateras.

___________________________
Datum

_________________________________________
Namnteckning

___________________________
Personnummer

__________________________________________
Namnförtydligande

Jobb med stöd
Box 32120
701 35 Örebro

Besöksadress
Drottninggatan 31

Tel. 019-21 10 00
Fax 019-21 57 19
Internet www.orebro.se

