Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami WSZYSTKIE BIAŁE POLA
NUMER REFERENCYJNY
FORMULARZA

I. DANE PROJEKTU
RPLU.09.04.00-06-0067/18
Nazwa projektu: „Mali odkrywcy 2 – żłobek rozbudzający
ciekawość świata”
Oś priorytetowa 9: Rynek pracy,
Działanie 9.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego
II. DANE OSOBOWE
Nazwisko
Imię (imiona)
PESEL

Płeć

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

☐ Kobieta

☐ Mężczyzna

Adres zamieszkania1/dane kontaktowe
Województwo

Kod pocztowy

Powiat

Poczta

Gmina

Numer domu

Ulica/miejscowość

Numer lokalu

Telefon komórkowy/
stacjonarny

☐ Nie posiadam

Adres e-mail

☐ Nie posiadam

III. WYKSZTAŁCENIE
☐
☐
☐
☐
Wykształcenie

1

BRAK (brak formalnego wykształcenia) ISCED 0
PODSTAWOWE (kształcenie ukończone na poz. szkoły podstawowej ) ISCED1
GIMNAZJALNE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) ISCED 2
PONADGIMNAZJALNE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub
zasadniczej szkoły zawodowej) ISCED 3
☐ POLICEALNE (kształcenie ukończone na poz. wyższym niż kształcenie na poz.
szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) ISCED 4
☐ WYŻSZE - kształcenie ukończone na poziomie: ISCED 5-8
☐ studiów krótkiego cyklu
☐ studiów magisterskich
☐ studiów wyższych licencjackich
☐ studiów doktoranckich

Zgodnie z art. 25. Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu.
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Projekt realizowany przez J&C Group Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz
Biuro Projektu: ul. Lubartowska 74A, pok. 30, 20-094 Lublin
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IV. STATUS UCZESTNIKA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO
PROJEKTU

Zatrudnienie

☐ BRAK = osoba: ☐ bezrobotna2/ ☐długotrwale bezrobotna3,
☐ niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
☐ zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
☐ BRAK = osoba bierna zawodowo 4
☐ W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE (zatrudnia mniej niż 10 pracowników)
☐ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE (zatrudnia mniej niż 50 pracowników
☐ W ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE (zatrudnia mniej niż 250 pracowników)
☐ W DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWIE (zatrudnia więcej niż 250 pracowników)
☐ W PODMIOCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ
☐ W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPOŁECZNYM
☐ OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Nazwa miejsca pracy

….……………………………..………………………………………………………

Wykonywany zawód

….…………………………………………………………………………………….
V. DANE DODATKOWE
☐ Tak
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba
☐ Nie
obcego pochodzenia
☐ Odmowa podania informacji
☐ Tak
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem dostępu do mieszkań
☐ Nie
☐ Odmowa podania informacji
☐ Tak
Osoba z niepełnosprawnościami
☐ Nie
☐ Odmowa podania informacji
☐ Tak
Osoba posiadająca dziecko/dzieci w wieku do 3 lat
☐ Nie
☐ Tak
Osoba posiadająca niepełnosprawne dziecko/dzieci w wieku do lat 3
☐ Nie
☐ Odmowa podania informacji
☐ Tak
Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim
☐ Nie
☐ Tak
Osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim
☐ Nie
☐ Tak
Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym
☐ Nie
☐ Tak
Osoba deklarująca powrót do pracy
☐ Nie
2

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020 osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia
osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami
bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również
osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych, o których mowa powyżej.
3 Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: - Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres
ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). - Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
4
Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym
(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, która nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub
urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowane już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma
pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagająca osobie prowadzącej działalność członek rodziny)
nie jest uznawana za bierną zawodowo.
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Osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci

Osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione
powyżej)

☐ Tak
☐ Nie
☐ Odmowa podania informacji
☐ Tak
☐ Nie
☐ Odmowa podania informacji
☐ Tak
☐ Nie
☐ Odmowa podania informacji

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:










zapoznałem/am się z regulaminem projektu „Mali odkrywcy 2 – żłobek rozbudzający ciekawość
świata” oraz akceptuję jego warunki i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w
nim,
spełniam i akceptuję wszystkie wymogi formalne określone w regulaminie projektu „Mali odkrywcy 2
– żłobek rozbudzający ciekawość świata”,
zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zobowiązuję się do przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu do 4 tygodni
od zakończenia udziału w projekcie,
deklaruję uczestnictwo w całym wsparciu, równocześnie w przypadku rezygnacji z uczestnictwa
w projekcie zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Beneficjenta,
zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych,
zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego Formularza Zgłoszeniowego nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie,
uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Beneficjenta - J&C GROUP Karolina
Chadzypanagiotis-Jurkiewicz na potrzeby realizacji projektu.

…………............... .............
Miejscowość, data

.....................................................
Czytelny podpis
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji

OŚWIADCZENIE
O STATUSIE NA RYNKU PRACY

Ja, niżej podpisana/y……………………………………………………………………………………………
zamieszkała/y……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
oświadczam, iż jestem:
 osobą bezrobotną5, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy,
 osobą bezrobotną, niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy,
 osobą długotrwale bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy,
 osobą długotrwale bezrobotną, niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy,
 osobą bierną zawodowo,
 osobą z trudną sytuacją rodzinną (dane wrażliwe);
 osobą o niskich kwalifikacjach6
 osobą niepełnosprawną
Uprzedzona/y o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. informacje są zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym.

…………............... ..............
Miejscowość, data

.....................................................
Czytelny podpis

5Osoby

bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: osoby
zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy
wykazywać jako osoby bezrobotne. Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
6
Osoba o niskich kwalifikacjach, tj. posiadająca kwalifikacje na poziomie co najwyżej ISCED 3 (wg Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji
Kształcenia – wykształcenie max. ponadgimnazjalne).
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO
w ramach projektu RPLU.09.04.00-06-0067/18, pn. „Mali odkrywcy 2 – żłobek rozbudzający ciekawość
świata” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś
priorytetowa 9. Rynek pracy, Działanie 9.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Żłobka Niepublicznego „Mali odkrywcy 2” w Lublinie od
dnia……………………………………
Dane dziecka
Dane osobowe dziecka
PESEL ………………………………………………………..........................
Imię ……………………………………………………………………..…….
Drugie imię …………………………………………………………..……….
Nazwisko …………………………………………….………………….……
Data urodzenia …………………………………………………..…………....
Miejsce urodzenia ……………………………………………..….…………..
Adres zamieszkania dziecka
Gmina ……………………….………… Miejscowość …………..…….……………. Kod ………….………
Ulica ………………………………………………………… Nr domu …………………Nr lokalu …………
Adres zameldowania dziecka
Gmina ……………………….………… Miejscowość ……………………….….…….…. Kod ………….…
Ulica ………………………………………………………… Nr domu …………… Nr lokalu ……………
Dane Matki / Opiekunki

Dane Ojca / Opiekuna

Imię…………………………………………………

Imię………………………………...………………

Nazwisko …………………….…………….………

Nazwisko …………………….……………………

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

………………..……………..……………..………

………………..…………………..…..……………

……………………………………………..………

………………………………………..……………

Telefony kontaktowe

Telefony kontaktowe

dom ………………………………………...………

dom ……………………………………….………

praca …...………………..……………..…..………

praca …...………………..……………..…………

Zakład pracy matki / opiekunki

Zakład pracy ojca/ opiekuna

…………………………………………..…………

………………………………………….…………

e-mail: ……………………………………..………

e-mail:……………………………………………

„Mali odkrywcy 2 – żłobek rozbudzający ciekawość świata”
Projekt realizowany przez J&C Group Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz
Biuro Projektu: ul. Lubartowska 74A, pok. 30, 20-094 Lublin
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o dziecku:
1. Czy dziecko jest wychowywane przez samotnego opiekuna / rodzica? (wpisać Tak / Nie)
…………………………………………………………
2. Czy dziecko jest wychowywane przez rodziców/opiekunów niepełnosprawnych? (wpisać Tak / Nie)
…………………………………………………………
3. Czy dziecko jest w rodzinie zastępczej? (wpisać Tak / Nie)……………………………………….…
4. Czy dziecko ma orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? lub orzeczenie o
niepełnosprawności? (wpisać Tak / Nie i jakie)
…………………………………………………………………………………………………………....
5. Liczba dzieci w rodzinie: …………………………..
6. Czy dziecko jest na coś uczulone? Jeśli tak, to na co?...........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
7. Czy dziecko jest pod stałą opieką lekarza specjalisty? Jeśli tak, to jakiego?
..........................................………………………………………………………………………………
8. Czy dziecko bierze leki? Jeśli tak, to jakie?
............................................................................................………………………………………...…….……
………………………………………………………………………………………………………
9. Inne informacje dotyczące zdrowia dziecka
................................................................................……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10. Czy dziecko nosi okulary, aparat słuchowy, itp. ?
…………………………………………………………….......................................................................
11. Czy dziecko przechodziło choroby zakaźne (np. ospa, różyczka, świnka, żółtaczka, itp.)?
……………………………………………………………………………….…………………………...
12. Czego dziecko nie może spożywać?
....................................................................................................…………………………………………
13. Czy dziecko przebyło jakieś urazy, złamania?
........................................................................…………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………..
14. Czy dziecko ma stwierdzoną przez lekarza wadę postawy? Jeśli tak, to jaką?
................…………………………………………………………………………………………………
15. Inne
uwagi……………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………
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Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w obserwacji postawy ciała w celu zakwalifikowania do zajęć
gimnastyki korekcyjnej.
…………………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis rodziców dziecka)

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w spacerach i wycieczkach organizowanych przez żłobek.
…………………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis rodziców dziecka)

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka na terenie żłobka, na imprezach i wycieczkach oraz
publikowanie tych zdjęć na stronie internetowej żłobka.
…………………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis rodziców dziecka)

Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze żłobka:
(Nazwisko i imię) (Stopień pokrewieństwa) (Seria i numer dowodu osobistego) (Nr telefonu)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………… ……………………………… ………………………………
(data wypełnienia zgłoszenia)

(podpis matki/opiekunki)

(podpis ojca/opiekuna)

Zobowiązuję się do :
- przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminu żłobka,
- podawania do wiadomości żłobka jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach,
- terminowego przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę
dorosłą, zgłoszoną w karcie,
- przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego dziecka,
- uczestniczenia w zebraniach rodziców.
Pouczenia:
Uprzedzony o tym, że za złożenie fałszywego oświadczenia podlega się odpowiedzialności karnej
przewidzianej w art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmuję do wiadomości, że Dyrektor żłobka może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających
dane zapisane w Karcie Zgłoszenia. Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych /Dz.U. z 2016 poz. 922 /.

…………............... ..............
Miejscowość, data

.....................................................
Czytelny podpis
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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIEDANYCH OSOBOWYCH W ZBIORACH:
ZBIÓR NR 1: Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
ZBIÓR NR 2: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
W związku z przystąpieniem do projektu nr projektu: RPLU.09.04.00-06-0067/18, pn. „Mali odkrywcy 2 –
żłobek rozbudzający ciekawość świata”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:
a. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4 dla zbioru nr 1.
b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5 dla
zbioru nr 2.
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.
zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
c. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217),
d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
e. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata
2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/13(01)/04/2015),
f. Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata
2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015),
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a. udzielenia wsparcia uczestnikom projektu z uwzględnieniem rekrutacji, działań informacyjnych,
monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych w zakresie projektu –
dotyczy zbioru nr 1.
b. zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz
zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości
informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Programu –
dotyczy zbioru nr 2.
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektu,
5) w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku
pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia
kompetencji,
6) w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na
rynku pracy,
7) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…………............... ..............
Miejscowość, data
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Czytelny podpis
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Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji

ZOBOWIĄZANIE UCZESTNIKA PROJEKTU
„Mali odkrywcy 2 – żłobek rozbudzający ciekawość świata”
nr projektu: RPLU.09.04.00-06-0067/18

Zobowiązuję się do przekazania Beneficjentowi informacji na temat mojej sytuacji na rynku pracy po
opuszczeniu projektu nr RPLU.09.04.00-06-0067/18, pt. „Mali odkrywcy 2 – żłobek rozbudzający
ciekawość świata” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014
– 2020.
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Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji

DEKLARACJA O PODJĘCIU ZATRUDNIENIA PO PRZYJĘCIU DZIECKA
DO ŻŁOBKA
Oświadczenie Uczestnika Projektu
„Mali odkrywcy 2- żłobek rozbudzający ciekawość świata”
nr projektu: RPLU.09.04.00-06-0067/18
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy
Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

W związku przystąpieniem do Projektu „Mali odkrywcy 2 -żłobek rozbudzający ciekawość świata”
RPLU.09.04.00-06-0067/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy Działanie 9.4 Godzenie
życia zawodowego i prywatnego oświadczam że po przyjęciu dziecka do żłobka, powrócę na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu.
Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potwierdzających mój powrót do pracy, dzięki
udziałowi w Projekcie i zapewnieniu opieki nad moim dzieckiem.
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