Realizator projektu wspófinansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na Lata 2014-2020 (O Priorytetowa 9 Rynek pracy, Dziaanie 9.4, Godzenie ycia
zawodowego i prywatnego):
RAFA SZPILEWICZ
Tytu i numer projektu
„Umiech malucha”, numer RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18
1. UWAGA - Do FORMULARZA ZGOSZENIOWEGO DO PROJEKTU naley zaczy:
a/ obowi zkowo:
 o wiadczenie Uczestnika projektu dotyczce przetwarzania danych osobowych,

Formularz zg oszeniowy
DANE UCZESTNIKA
IMI / IMIONA
NAZWISKO
PESEL
Zaznaczy X w przypadku braku numeru PESEL
ISCED 5-8 Wysze
ISCED 4 Policealne
ISCED 3 Ponadgminazjalne (liceum, technikum, szkoa zawodowa)
ISCED 2 Gimnazjalne
ISCED 1 Podstawowe
ISCED 0 Brak
DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA (RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO)

Wyksztacenie (nale y
zaznaczy X waciwy
poziom ISCED)

Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowo
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Status Uczestnika na rynku pracy w chwili przystpienia do projektu
Bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzdzie pracy
Osoba zaznaczajca powy szy status musi dostarczy
zawiadczenie z urz du pracy.
Bezrobotny niezarejestrowany w powiatowym urzdzie pracy
Osoby pozostajce bez pracy, gotowe do podj cia pracy i aktywnie
poszukujce zatrudnienia, które nie s zarejestrowane w ewidencji
urz dów pracy.
W tym dugotrwale bezrobotny
Definicja poj cia „d ugotrwale bezrobotny" ró ni si w zale no ci
od wieku:
- Modzie (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres
ponad 6 miesi cy (>6 miesi cy).
- Doroli (25 lat lub wi cej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie
przez okres ponad 12 miesi cy (>12 miesi cy). Status na rynku
pracy jest okre lany w dniu rozpocz cia uczestnictwa w projekcie.
Bierny zawodowo
Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworz
zasobów siy roboczej (tzn. nie pracuj i nie s bezrobotne). Osoby
b dce na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecno
w pracy, spowodowana opiek nad dzieckiem w okresie, który nie
mieci si w ramach urlopu macierzy skiego lub urlopu
rodzicielskiego), uznawane s za bierne zawodowo, chyba e s
zarejestrowane ju jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego
ma pierwsze stwo).
W tym osoba uczca si
W tym osoba nieuczestniczca w ksztaceniu lub szkoleniu
Osob pracujca (niezale nie od rodzaju umowy)
Studenci studiów stacjonarnych uznawani s za osoby bierne
zawodowo. Studenci, którzy s zatrudnieni (równie na cz 
etatu), powinni by wykazywani jako osoby pracujce.

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE

Osoba prowadzca dziaalno na wasny rachunek

INNE (jakie?)

Zatrudniony w:
Nale y poda nazw przedsi biorstwa / instytucji, w której
uczestnik jest zatrudniony
Wykonywany zawód:

Status Uczestnika projektu w chwili przystpienia do projektu
(odmowa udzielenia informacji w przypadku danych wra liwych nie skutkuje odmow udzielenia wsparcia, je eli projekt nie jest
kierowany do danej grupy docelowej)
Osoba, nale ca do mniejszo ci narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Cudzoziemcy na stale mieszkajcy w danym pa stwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele nale cy do mniejszo ci.
Zgodnie z prawem krajowym mniejszo ci narodowe to mniejszo: bia oruska, czeska, litewska, niemiecka, ormia ska, rosyjska,
s owacka, ukrai ska, ydowska. Mniejszoci etniczne: karaimska,  emkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to
cudzoziemcy - ka da osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez wzgl du na fakt posiadania lub nie obywatelstwa
krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodzi si poza terenem Polski.

TAK

NIE

Odmowa podania informacji

Osoba z niepe nosprawno ciami
Za osoby niepe nosprawne uznaje si osoby niepenosprawne w wietle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji
zawodowej i spoecznej oraz zatrudnieniu osób niepenosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pó n. zm), a tak e osoby
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem po wiadczajcym stan zdrowia.
Odmowa podania informacji
TAK
NIE
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji spo ecznej (innej ni wymienione powy ej)
Osoby pochodzce z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), byli wi niowie, narkomani, osoby bezdomnie lub wykluczone z
dost pu do mieszka , osoby zagro one wykluczeniem spo ecznym, których powód zagro enia nie zosta oznaczony w
pozostaych polach formularza, osoby z wyksztaceniem na poziomie ISCED 0.
(Odmowa podania informacji dotyczy tylko danych wra liwych tj.: stanu zdrowia)
Odmowa podania informacji
TAK
NIE
Osoba wychowujca dzieci z niepe nosprawno ci
Za osoby niepe nosprawne uznaje si osoby niepenosprawne w wietle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji
zawodowej i spoecznej oraz zatrudnieniu osób niepenosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pó n. zm), a tak e osoby
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
1994 nr 111, poz. 535), tj. dzieci z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem po wiadczajcym stan zdrowia.
Odmowa podania informacji
TAK
NIE

Osoba samotnie wychowujca dzieci

TAK

NIE

Osoba wychowujca minimum 3 dzieci

TAK

NIE

Osoba zamieszkujca obszary wiejskie

TAK

NIE

Dane dziecka /dzieci objtych opiek w obku w ramach projektu:
Imi /imiona i nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka
Dziecko z niepe nosprawnoci TAK/NIE

OWIADCZENIA
Ja ni ej podpisany/na owiadczam, e:
1. Jestem osob uprawnion do udziau w projekcie, speniajc kryteria grupy docelowej wskazane w § 2 pkt 1
Regulaminu projektu pt.: „Umiech malucha”, nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18, z dnia 01 lipca 2019 r.
2. Samodzielnie, z wasnej inicjatywy, zgaszam ch  udziau w projekcie „Umiech malucha”, nr
RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18i wyra am zgod na udzia w post powaniu rekrutacyjnym.
3. Zapoznaem/am si z zasadami udziau w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu i zgodnie z
wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. Akceptuj warunki regulaminu. Jednoczenie
zobowi zuj si do niezwocznego poinformowania Realizatora projektu o zmianach danych zawartych w
Formularzu rekrutacyjnym (dane Uczestnika, dane dodatkowe - status osoby na rynku pracy).
4. Zostaam/em poinformowana/ny, e projekt jest wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
5. Owiadczam,  e nie korzystam równolegle z innych rodków publicznych, w tym zwaszcza ze rodków
Funduszu Pracy, PFRON oraz rodków przyznawanych w ramach PROW 2014-2020 i WRPO 2014+,
przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków zwi zanych z uczestnictwem w projekcie „Umiech
malucha”, nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18.
6. Owiadczam, e posiadam pen zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystam z peni praw publicznych.

7. Deklaruj uczestnictwo w formach wsparcia oferowanych w projekcie, równoczenie zobowizuj si , e w
przypadku rezygnacji z uczestnictwa niezwocznie poinformuj o tym fakcie Realizatora Projektu oraz, e nie
przerw uczestnictwa w projekcie bez wanych powodów.
8. W przypadku rezygnacji z udziau w projekcie zobowizuj si do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych
przez Realizatora projektu, zwizanych z moim uczestnictwem.
9.Po zakwalifikowaniu si do Projektu zobowizuj si dostarczy niej wymienione dokumenty (o ile dotycz ):
-aktualne zawiadczenie z Powiatowego Urz du Pracy (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w
PUP) o statusie osoby bezrobotnej lub poszukuj cej pracy / owiadczenie o pozostawaniu bez pracy, gotowoci
do podj cia pracy i aktywnego poszukiwania zatrudnienia
- owiadczenie uczestnika o przebywaniu na urlopie macierzy skim / rodzicielskim
- owiadczenie o powrocie do pracy (+kserokopie umów o prac / cywilno –prawnych / w przypadku
samozatrudnienia : aktualne wpisy do CEIDG)
- orzeczenie o niepenosprawnoci Uczestnika / dziecka Uczestnika (w przypadku osób z
niepenosprawnociami),
- dokument potwierdzajcy posiadanie dziecka w wieku do lat 3 (akt urodzenia dziecka),
oraz dokumenty stanowice zaczniki do Regulaminu projektu (§8; pkt.6)
10. Zobowi zuj si do dostarczenia dokumentów potwierdzajcych osigniecie efektywnoci spoecznozatrudnieniowej do 4 tygodni od zako czenia udziau w projekcie.
11. W terminie 4 tygodni po zako czeniu udziau w projekcie przeka Realizatorowi dane dotyczce mojego
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziau w ksztaceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji
lub nabycia kompetencji.
12. Zostaem/am poinformowany/a,  e zo enie Formularza zgoszeniowego nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem do udziau w projekcie.
13. Zostaam/em poinformowany przez Realizatora projektu o moliwoci odmowy podania danych wra liwych.
14. Wyra am zgod na wypenienie ankiet, kwestionariuszy wywiadu oraz innych dokumentów
sprawozdawczych w trakcie i po zako czeniu udziau w projekcie oraz na udziau w badaniach ewaluacyjnych.
15. Wyra am zgod na publikacj zdj  z moim udziaem oraz mojego dziecka/ci, korzystajcych z usug
obka, na stronie internetowej Realizatora oraz w innych materiaach promuj cych projekt „Umiech malucha”
(wy cznie w celach zwizanych z realizacj projektu).
16. Uprzedzony/a o odpowiedzialnoci cywilnej (wynikaj cej z Kodeksu Cywilnego) za skadanie owiadcze
niezgodnych z prawd, niniejszym owiadczam, e ww. dane oraz dane zawarte w Formularzu zgoszeniowym
s zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
17. W zwizku z przystpieniem do projektu „Umiech malucha”, nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18, wyraam
zgod na przetwarzanie moich danych osobowych.
18. Zamieszkuj wg Kodeksu Cywilnego w województwie lubelskim na obszarze powiatu bialskiego i miasta
Biaa Podlaska.

Data

Podpis Uczestnika projektu

