Søknad om deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet
Personlige opplysninger:
For- og mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Telefon:

Kommune:

Fødsels- og personnummer:

Arbeidstillatelse (sett kryss):
Ja:
Nei:
Er du registrert som arbeidssøker på NAV.no? (sett kryss):
Ja:
Nei:
Vet ikke:
Merknader til personalia:
E-post:

Hvor eller av hvem har jeg fått vite om Kvalifiseringsprogrammet?
Hvorfor søker jeg om deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet?

Har du en kontaktperson i NAV? (sett kryss):
Ja:
Nei:
Hvem?

Individuell plan:
Ved innvilgelse av Kvalifiseringsprogrammet etter lov om Sosiale tjenester i NAV, har du rett til
å få opprettet Individuell Plan etter bestemmelser i § 28 jfr. § 33. En Individuell Plan vil ikke
påvirke kvaliteten av det øvrige hjelpetilbudet du måtte ha krav på, men i noen tilfeller vil
planen være hensiktsmessig som et verktøy til å koordinere dette.

Jeg bekrefter herved at jeg (sett kryss):
ØNSKER å opprette
Individuell Plan
IKKE ØNSKER å opprette
Individuell Plan
Hvis du ikke ønsker en Individuell Plan nå, kan Individuell Plan utarbeides ved en senere
anledning.
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Samtykkeerklæring:
Jeg gir tillatelse til at opplysninger som er relevante og nødvendige for min deltakelse i
Kvalifiseringsprogrammet blir innhentet. Dette kan omfatte registerte opplysninger i NAVs
datasystemer, inntektsopplysninger, legeuttalelse, sosialrapport og uttalelse fra skole og/ eller
arbeidsgiver. Innhenting av opplysninger er en del av kartlegging og informasjonsutveksling i
den hensikt å bistå meg med å utarbeide en handlingsplan, samt gi involverte parter mulighet til
å følge meg opp i forhold til tiltak beskrevet i handlingsplanen.
Jeg er informert om hva opplysningene skal brukes til, og hvem som får tilgang til dem.
Samtykket kan trekkes tilbake. Dersom ikke annet avtales, varer samtykket til jeg går ut av
Kvalifiserings-programmet. Dersom endring i økonomi eller andre forhold påvirker vilkårene
for Kvalifiseringsprogrammet, plikter jeg å opplyse NAV om dette.

Jeg gir samtykke som nevnt over, og søker om deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet.
Samtykket er avgitt frivillig.
Dato:
Underskrift søker:
Fylles ut av NAV:
Motatt dato:
Reg. Velferd dato:
Reg. Arena dato:
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