FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

pn. „Żłobek bez barier”
RPLU.09.04.00-06-0032/17
„Żłobek bez barier”

Tytuł projektu

RPLU.09.04.00-06-0032/17

Numer projektu

9: Rynek Pracy

Numer i nazwa Osi Priorytetowej
Numer i nazwa Działania w ramach Osi
Priorytetowej

Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

1. Dane personalne potencjalnego Uczestnika projektu
Imię
Nazwisko
Płećć*

kobieta

Data urodzenia osoby
dzienć
zgłaszająćej się do projektu

miesiąć

rok

miesiąć

rok

męzż ćzyzna
Wykształćenie*

wyzsze
polićealne
ponadgimnazjalne

Miejsće urodzenia osoby
zgłaszająćej się do projektu

gimnazjalne
podstawowe
brak

dzienć
Data urodzenia dziećka,
ktoć re miałoby ućzęszćzaćć
do zż łobka

Zawoć d
PESEL
NIP
Seria i nr dowodu
osobistego

Orzećzona
niepełnosprawnosć ćć
dziećka*

Tak

Nie

Dowoć d wydany przez
Obszar według stopnia urbanizaćji DEGURBA *

Tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie) – miasta Chełm, Zamość i Lublin
Tereny pośrednie (miasta, przedmieścia) w województwie lubelskim zalicza się gminy: Międzyrzec Podlaski,
Terespol, Radzyń Podlaski, Włodawa, Biała Podlaska, Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, Tomaszów Lubelski,
Tereny słabo zaludnione (wiejskie)
* proszę postawićć znak X we własć ćiwej kratće
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Adres zamieszkania
Ulića

Nr domu

Miejsćowosć ćć

Kod poćztowy

Kraj

Wojewoć dztwo

Powiat

Gmina

Telefon

Adres poćzty e-mail

Nr lokalu

Adres do
korespondenćji( o
ile inny nizż
zamieszkania)

2 . Status kandydata - zaznaćz X własć ćiwą odpowiedzć
STATUS W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Osć wiadćzam, zż e jestem osobą bierną zawodowo

TAK

NIE

1

Osć wiadćzam, zż e jestem osobą bezrobotną2
Osć wiadćzam, zż e jestem osobą długotrwale bezrobotną3
Osć wiadćzam, zż e jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów
pracy4
Osć wiadćzam, zż e jestem osobą po 30 roku zż yćia5
Osć wiadćzam, zż e jestem osobą do 29 roku zż yćia
Osć wiadćzam, ze jestem osobą w wieku 50 lat i więćej
Osć wiadćzam, zż e jestem osoba o niskićh kwalifikaćjaćh6
Osć wiadćzam, zż e jestem matką/ojćem dziećka w wieku do lat 3
Osć wiadćzam, zż e samotnie wyćhowuję dziećko

1

2

3
4
5

6

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 uznawany za bierną zawodowo
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.
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).
Osoba bezrobotna niepozostająca w rejestrach urzędów pracy.
Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
wykształcenie ponadgimnazjalne (poziom ISCED 3) : ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów
wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia
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Osć wiadćzam, zż e stanowię rodzinę w ktoć rej wyćhowuje się troje lub więćej dzieći
Osć wiadćzam, zż e jestem osobą pragnąćą powroć ćićć na rynek praćy po przerwie związanej z
urodzeniem/wyćhowaniem dziećka.
Osć wiadćzam, zż e jestem rolnikiem (lub ćzłonkiem rodziny rolnika) prowadząćym
indywidualne gospodarstwo rolne do wielkosć ći 2 ha przelićzeniowyćh, zamierzająćym odejsć ćć z
rolnićtwa7

3. Oświadczenia dotyczące podania danych wrażliwych w formularzu zgłoszeniowym
uczestnika: (należy zaznaczyć właściwe pole w ramach każdego punktu)
1)

□ osoba nalezż ąća do mniejszosć ći narodowej lub etnićznej8,
□ migrant9
□ osoba obćego poćhodzenia10
□ wyrażam zgodę na podanie informacji

2)

Osoba z niepełnosprawnosć ćiami
□ wyrażam zgodę na podanie informacji

3)

7
8
9
10

11

□ odmawiam podania informacji

□ odmawiam podania informacji

Osoba w innej niekorzystnej sytuaćji społećznej nizż wymienione ponizż ej:
a. □ Osoba nalezż ąća do mniejszosć ći narodowej lub etnićznej, migrant, osoba
obćego poćhodzenia
b. □ Osoba bezdomna lub dotknięta wyklućzeniem z dostępu do mieszkanć
ć. □ Osoba z niepełnosprawnosć ćiami
□ lekki stopienć niepełnosprawnosć ći
□ umiarkowany stopienć niepełnosprawnosć ći
□ znaćzny stopienć niepełnosprawnosć ći
d. □ Osoba przebywająća w gospodarstwie domowym bez osoć b praćująćyćh11
e. □ w tym: w gospodarstwie domowym z dziećć mi pozostająćymi na utrzymaniu
f. □ Osoba zż yjąća w gospodarstwie składająćym się z jednej osoby dorosłej i dzieći
pozostająćyćh na utrzymaniu

współmałżonek lub domownik.
Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka,
ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska
Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy –każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie
posiadania obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo bezrobotni, albo bierni
zawodowo.
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g. □ Znajduję się w innej niekorzystnej sytuaćji społećznej np. jestem zagrozż ony/a
wyklućzeniem społećznym, posiadam wykształćenie ponizż ej podstawowego,
byłem/am więzć niem, narkomanem itp.
□ wyrażam zgodę na podanie informacji

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

□ odmawiam podania informacji

……………..……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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4. Oświadczenia
1. Ja nizż ej podpisana/y:…………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby zgłaszająćej się do projektu

Osć wiadćzam, izż jestem zainteresowana/y udziałem w projekćie RPLU.09.04.00-060032/17 pn. „ZŻ łobek bez barier”, ćo pozwoli na objęćie mojego dziećka:
…………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziećka osoby zgłaszająćej się do projektu

opieką sć wiadćzoną przez zż lobek nr 9 przy ul. Zelwerowićza 2 w Lublinie.
2. Zapoznałam/em się z zasadami rekrutaćji i udziału w ww. projekćie zawartymi w
Regulaminie Rekrutaćji i akćeptuję je w ćałosć ći.
3. Zostałam/łem poinformowana/y, zż e projekt jest wspoć łfinansowany ze sć rodkoć w Unii
Europejskiej w ramaćh Europejskiego Funduszu Społećznego.
4. Jestem sć wiadoma/y, izż złozż enie Formularza Zgłoszeniowego nie jest roć wnoznaćzne z
zakwalifikowaniem się do udziału w projekćie a mojego dziećka do objećia wsparćiem
przez zż łobek nr 9 w Lublinie
5. Zobowiązuję się do przekazania danyćh potrzebnyćh do wylićzenia wskazć nikoć w
rezultatu, tj. statusu na rynku praćy
6. Zostałam/łem poinformowana/y o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu
kopii umowy praćę/zlećenie/dzieło lub zasć wiadćzenie od praćodawćy potwierdzająće
zatrudnienie, zaroć wno w przypadku podjęćia praćy w trakćie ućzestnićtwa w projekćie
jak i do 3 miesięćy od ukonć ćzenia udziału w projekćie, a w przypadku rozpoćzęćia
działalnosć ći gospodarćzej – dokument potwierdzająćy fakt prowadzenia działalnosć ći
gospodarćzej przez okres minimum 3 miesięćy po zakonć ćzeniu udziału w projekćie:
dowoć d opłaćenia nalezż nyćh składek na ubezpiećzenia społećzne lub zasć wiadćzenie z
Urzędu Gminy lub Miasta/Urzędu Skarbowego/ZUS potwierdzająće prowadzenie
działalnosć ći za trzy pełne miesiąće,
7. Wyrazż am wolę dobrowolnego ućzestnićtwa w Projekćie „ZŻ łobek bez barier”
8. Dobrowolnie wyrazż am zgodę na przetwarzanie moićh danyćh osobowyćh i mojego
dziećka przez administratora danyćh tj. Miejski Zespoć ł ZŻ łobkoć w w Lublinie na potrzeby
rekrutaćji oraz realizaćji projektu „Żłobek bez barier”. Dane osobowe przekazane
przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem się z tresć ćią klauzuli informaćyjnej, w tym
z informaćją o ćelu i sposobaćh przetwarzania danyćh osobowyćh oraz o prawaćh jakie
mi przysługują w związku z przetwarzaniem danyćh osobowyćh.
9. Zostałam/łam poinformowana/y o mozż liwosć ći odmowy podania danyćh wrazż liwyćh.
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10. Zobowiązuję się do informowania Realizatora Projektu o kazż dorazowej zmianie
danyćh osobowyćh i kontaktowyćh wpisanyćh w Formularz zgłoszeniowy projektu
11. Zostałam/łem poinformowana/y o obowiązku udziału w badaniaćh ewaluaćyjnyćh
prowadzonyćh przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlećenie
Instytućji Posć rednićząćej
12. SŚ wiadoma/y odpowiedzialnosć ći karnej wynikająćej z art. 233 § 1 kodeksu karnego,
osć wiadćzam, zż e wszystkie dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne ze
stanem faktyćznym i prawnym

Lublin, dnia………………………

………………………………………………………
ćzytelny podpis Kandydatki/ta
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REJESTRACJA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
(wypełnia Komisja Rekrutaćyjna)
Imię i nazwisko Kandydata

dzienć

miesiąć

rok

Data przyjęcia Formularza Zgłoszeniowego

Numer Rejestracyjny
Czytelny podpis
osoby przyjmująćej Formularz Zgłoszeniowy

WYNIK OCENY FORMALNEJ
Czy Kandydat spełnia kryteria dopuszćzająće (0-1)
□ 1- wniosek spełnia wymogi formalne

□ 0- wniosek nie spelnia wymogów formalnych

UZASADNIENIE NEGATYWNEJ OCENY FORMALNEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU
UZASADNIENIE:
(W uzasadnieniu należy odnieść się do kryteriów ocenionych negatywnie)
…………………………………………………………………………………………………………………………
Podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej

PUNKTY PREMIUJĄCE

Lićzba uzyskanyćh punktoć w

niepełnosprawnosć ćć rodzića/opiekuna dziećka lub
niepełnosprawnosć ćć dziećka
długotrwałe bezroboćie
rodzina wielodzietna
samotne wyćhowywanie dziećka
RAZEM

Podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej
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WYNIK REKRUTACJI
Kandydat został zakwalifikowany do wsparćia □ Tak
wramaćh Projektu |”ZŻ łobek bez barier”
□ NIE

Podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej

Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Data zakończenia udziału w projekcie
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