Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU
Data wpływu:

FORMULARZ REKRUTACYJNY
do projektu „Mamo ! Tato! Praca wraca ! Utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Uwaga! W Formularzu rekrutacyjnym należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym
wszystkie rubryki - jeżeli któreś z pól nie dotyczy kandydata na Uczestnika projektu, należy je
opatrzyć adnotacją „nie dotyczy”.

1. DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI PROJEKTU

Nazwisko

Imię (Imiona)

Data
urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL
2. DANE KONTAKTOWE – MIEJSCE ZAMIESZKANIA /UCZESTNIKA PROJEKTU
Kod pocztowy

Ulica

Tel.
komórkowy

Miejscowość

Nr domu / lokalu

Adres e-mail
3. DANE DZIECKA

Lider Projektu

Partner Projektu

Dane
dziecka i
informacje

Imię dziecka ……………………………………………………….................................................
Nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………….

dotyczące Data urodzenia dziecka ……………………………………………………………………………
dziecka

Czy dziecko jest na diecie?
□ TAK
□ NIE Jeśli tak to jakiej?.......................................
Czy dziecko:
jest chore na choroby przewlekłe □ TAK
□ NIE
jest chore na inne choroby utrudniające codzienne funkcjonowanie □ TAK
□ NIE
potrzebuje podawania leku/ów w ciągu dnia
□ TAK
□ NIE
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub ma stwierdzone inne dysfunkcje
rozwojowe?
……………………………………………………………………………………………………………………..
Wiek
dziecka
w
momencie
planowanego
rozpoczęcia
uczęszczania
do
żłobka….......................................................................................................................................
4. OŚWIADCZENIA

Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż (właściwe zaznaczyć):
KRYTERIA FORMALNE
 TAK jestem opiekunem dziecka/dzieci do 3 r.ż.
 TAK
jestem
osobą
zatrudnioną
i
obecnie
przebywam
na
urlopie
macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym
 TAK jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia
 TAK jestem gotowy/a na powrót do „czekającego” na mnie miejsca pracy lub jestem
w gotowości do podjęcia nowej pracy
……………………………………………………..
Czytelny podpis

KRYTERIA PREMIUJĄCE (dodatkowe)
 TAK samotnie wychowuję dziecko/dzieci
 TAK wychowuję min. dwoje dzieci do lat 3
 TAK jestem osobą z niepełnosprawnością
 TAK posiadam zaświadczenie o niskich dochodach (dochód brutto na jednego
członka rodziny nie przekracza 800 zł)
 TAK posiadam zaświadczenie o krótkim okresie nieobecności w pracy:


Do pół roku



Do roku
………………………………………………………..
Czytelny podpis

Lider Projektu

Partner Projektu

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
oświadczam, że:
1) wszystkie dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą;
2) zapoznałem/am się oraz akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie pt. „Mamo ! Tato! Praca wraca ! Utworzenie nowych miejsc opieki
żłobkowej;
3) jestem zainteresowany/a z własnej inicjatywy uczestnictwem w działaniach
projektu
i
deklaruję
gotowość
do
uczestniczenia
we
wszystkich
zaproponowanych w ramach projektu formach wsparcia;
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka w celu
rekrutacji, udzielenia wsparcia, realizacji Projektu pt. „Mamo ! Tato! Praca wraca !
Utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej;
5) zostałem/am poinformowany/a, że Projekt „Mamo ! Tato! Praca wraca !
Utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej” jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020.

………………………………………………
(Miejscowość, data)

Lider Projektu

….……………………………………………
(Czytelny podpis)

Partner Projektu

