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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo  

i Nowe Piekuty na rynek pracy” 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa i rezygnacji w projekcie „Niepubliczny klub dziecięcy 

„Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy” 

nr umowy RPPD.02.02.00-20-0046/16-01. 

2. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Witowicach 60A, 32-250 

Charsznica. 

3. Projekt „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy 

Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 

2.2. 

4. Projekt realizowany jest w okresie 01/04/2017 do 31/03/2019 roku. 

 

 

§ 2. Definicje 

Ilekroć w Regulaminie mowa o  

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt nr umowy RPPD.02.02.00-20-0046/16-01 pt. 

„Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo 

 i Nowe Piekuty na rynek pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

(Priorytet II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi 

praca – życie); 

2. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa w projekcie „Niepubliczny klub 

dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek 

pracy”; 

3. Uczestniku/Uczestniczce Projektu – należy przez to rozumieć osobę będącą rodzicem dziecka  

w wieku od 1 roku do lat 3 zakwalifikowaną do udziału w Projekcie, która spełnia wymagania określone 

w regulaminie i podpisała Deklarację uczestnictwa w projekcie;  

4. Kandydacie/Kandydatce – należy przez to rozumieć osobę, która zadeklarowała swój udział  

w Projekcie, złożyła Formularz rekrutacyjny oraz dokumenty weryfikujące spełnienie wymogów 

uczestnictwa w Projekcie; 

5. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą  

w Witowicach 60A, 32-250 Charsznica 

6. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć biuro projektu zlokalizowane: 

 do dnia 30/06/2017 w Dąbrowie Moczydły 2 18-210 Szepietowo, a  

 od dnia 01/07/2017 w Kostrach Noskach 37 18-212 Nowe Piekuty; 

7. Klubie dziecięcym  - należy przez to rozumieć jedną z form opieki nad małymi dziećmi, której zadaniem 

jest zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, 

zagwarantowanie dziecku właściwiej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej oraz prowadzenie zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi 
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w wieku od ukończenia 1 roku życia. Szczegółowe zadania oraz wymagania, odnośnie klubów 

dziecięcych reguluje z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 

157); 

8. Rodzicach - rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył 

sprawowanie opieki nad dzieckiem; 

9. Danych osobowych – oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.); 

10. Przetwarzaniu danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 

osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i 

usuwanie; 

 

§ 3. Zakres wsparcia w ramach projektu 

 

1. Celem głównym Projektu jest umożliwienie do marca 2019 roku powrotu na rynek pracy 28 bezrobotnym  

mieszkańcom Gminy Nowe Piekuty i Szepietowo przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich 

lub biernych zawodowo w tym przebywających na urlopach wychowawczych oraz sprawujących opiekę nad 

dziećmi do lat 3.  

2. Wsparcie realizowane w ramach Projektu skierowane jest do osób pełniących funkcje opiekuńcze nad 

dziećmi w wieku od 1 roku do lat 3, które chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 

i wychowaniem dziecka oraz pozostają bez zatrudnienia, które dzięki udziałowi w projekcie zwiększą poziom 

swojej aktywności zawodowej poprzez powrót do pracy, znalezienie pracy lub będą poszukiwać pracy po 

opuszczeniu programu. 

3. Wsparciem zostanie objętych 28 osób (w dwóch naborach po 14 osób), w tym  

 5 osób na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich,  

 23 osoby bezrobotne i bierne zawodowo. 

4. W ramach projektu oferowana jest następująca forma wsparcia mająca na celu umożliwienie uczestnikom 

powrotu do aktywności zawodowej: stworzenie 14 miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lata  

w nowopowstałym klubie dziecięcym „Akademia Malucha oraz sfinansowanie pobytu dziecka uczestnika 

przez okres maksymalnie 12 miesięcy w Akademia Malucha.  

5. Czas opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym w ramach Projektu przypada na dwa okresy tj. 01/07/2017 – 

30/06/2018 oraz 01/07/2018 – 31/03/2019. 

6. Klub dziecięcy Akademia Malucha będzie mieścił się w Kostrach Noskach 37 18-212 Piekuty. Klub 

rozpocznie działalność 01.07.2017 r.  

7. Akademia Malucha będzie zapewniać miejsce dla 14 dzieci w wieku 1-3 lata ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami. 

8. Opieka zapewniona zostanie przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy klubu 

dziecięcego tj. 7.00 – 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas przebywania dziecka  

w klubie dziecięcym nie może przekroczyć 5 godzin dziennie. 

9. Dziecko oddane do klubu dziecięcego objęte będzie opieką w ramach projektu nie dłużej niż 12 miesięcy.  

10. Opieka nad dzieckiem w klubie dziecięcym może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym 

dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka 

wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia 

umieszczone jest w klubie dziecięcym, rodzice tego dziecka są zobowiązani do złożenia podmiotowi 

prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. 

11. Zajęcia prowadzone w klubie dziecięcym będą miały charakter opiekuńczy oraz edukacyjno-wychowawczy. 

W ramach zajęć dodatkowych dla dzieci planuje się realizację zajęć specjalistycznych tj.  

- logopedycznych,  

- psychologicznych,  
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- rehabilitacyjnych,  

- dogoterapię oraz  

- zajęcia z elementami hydroterapii, terapii integracji sensorycznej, 

- zajęcia w Sali Doświadczania Świata. 

12. Wyżywienie zostanie zapewnione dzieciom w formie cateringu przy zachowaniu norm bezpieczeństwa  

i higieny.  

13. Istnieje również możliwość karmienia dziecka mlekiem matki, mieszankami mlecznymi oraz innymi posiłkami 

dostarczanymi przez rodziców (nie będą zwracane koszty dostarczenia przez rodziców/ opiekunów 

prawnych takich posiłków). Odpowiedzialność za termin ważności przyniesionych posiłków ponosi rodzic.  

14. Uczestnicy projektu są zobowiązani do dostarczenia Koordynatorowi projektu, w momencie podjęcia 

poszukiwania pracy lub zatrudnienia, jednak nie później niż do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, 

zaświadczeń od pracodawcy o podjęciu zatrudnienia lub kserokopii umów o pracę lub cywilnoprawnych, a 

w przypadku osób nieaktywnych zawodowo - oświadczeń o poszukiwaniu pracy. Kontrola realizacji 

niniejszego postanowienia będzie realizowana miesięcznie.  

15. Uczestnik ma obowiązek współpracy z koordynatorem projektu, w szczególności jest zobowiązany do 

wypełniania ankiet, formularzy, deklaracji. Obowiązek ten jest aktualny przez cały okres uczestnictwa w 

Projekcie oraz do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie.  

 

 

§ 4. Rekrutacja uczestników projektu 

 

1. W projekcie mogą uczestniczyć rodzice, którzy spełniają łącznie następujące warunki (kryteria formalne): 

 rodzic dziecka w wieku od 1 roku do lat 3 będący osobą bezrobotną, bierną zawodową (w tym na urlopie 

wychowawczym), bądź przebywającą na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i deklarującą chęć 

powrotu do pracy 

 mieszkaniec/mieszkanka Gminy Nowe Piekuty i Szepietowo. 

2. Podczas rekrutacji będą stosowane następujące kryteria preferencyjne: 

 rodzice dzieci z niepełnosprawnościami (kryterium weryfikowane będzie na podstawie orzeczenia  

o niepełnosprawności dziecka + 3 pkt.).  

 rodzic długotrwale bezrobotny lub bierny zawodowo (kryterium weryfikowane będzie na podstawie 

oświadczenia lub zaświadczenia z urzędu pracy + 2 pkt.).  

3. Stowarzyszenie Pomocy Szansa dopuszcza możliwość uczestnictwa w projekcie rodziców spoza Gmin 

Nowe Piekuty i Szepietowo pod następującymi warunkami: 

 spełnienie pierwszego kryterium formalnego tj. rodzic dziecka do lat 3 będący osobą bezrobotną, bierną 

zawodową, bądź przebywającą na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i deklarujący chęć powrotu do 

pracy oraz 

 na terenie gminy, której mieszkańcem jest rodzic nie ma klubu dziecięcego i żłobka. 

4. Listę rankingową układa się w ten sposób, że w pierwszej kolejności uwzględnia się osoby, które uzyskały 

najwięcej punktów preferencyjnych (od 5 pkt do 0 pkt) wg zasady od największej do najmniejszej liczby 

uzyskanych punktów. Lista rankingowa zawiera dla każdej tury naboru 14 miejsc.  

5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej ilości punktów preferencyjnych,  

o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga termin złożenia wniosku  

6. Osoby, które nie zostały z braku miejsc, zakwalifikowane do udziału w projekcie, zostają umieszczone na 

liście rezerwowej.  

7. W razie skreślenia uczestnika z listy lub zakończenia udziału w projekcie, na jego miejsce zostaje 

zakwalifikowana kolejna w rankingu tj. osoba z listy rezerwowej. 

8. Do projektu zostanie zakwalifikowanych w okresie trwania projektu 28 osób spełniających kryteria formalne, 

w podziale na dwie edycje. 
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8. Kryteria rekrutacyjne uwzględniają charakterystykę grupy docelowej oraz postulaty polityki równości płci  

i równości szans. 

 

§ 5. Procedura rekrutacji 

 

1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w podziale na 2 edycje w trybie miesięcznych naborów, każdy 

do 25 dnia danego miesiąca i będzie trwać aż do uzyskania wymaganej liczby uczestników.  

2. Początek pierwszej edycji rekrutacji rozpocznie się w dniu 08/05/2017 i trwać będzie do 25/06/2017. Druga 

edycja rekrutacji planowana jest w okresie 08/05/2018 – 25/06/2018. 

3. Dopuszcza się możliwość rekrutacji w innym terminie niż wskazane powyżej w uzasadnionych przypadkach 

związanych z realizacją Projektu.   

4. Realizator projektu zakłada możliwość składania przez Kandydatów formularzy rekrutacyjnych przez cały 

okres realizacji Projektu, zaś kolejne edycje rekrutacji będą organizowane w zależności od potrzeb.  

5. Zarówno pierwsza jak i druga edycja rekrutacji zakończy się wyłonieniem 14 uczestników projektu, dla 

których dzieci zostanie udzielone wsparcie w klubie dziecięcym Akademia Malucha. 

6. Rodzice ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają we właściwym terminie: 

a) formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu; 

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik 

nr 2 do regulaminu; 

c) dokumenty potwierdzające ich status na rynku pracy: 

a. zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (w oparciu o wzór 

stanowiący załącznik nr 3 do regulaminu) lub 

b. oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo (w oparciu o wzór stanowiący załącznik 

nr 4 do regulaminu) lub 

c. aktualne zaświadczenie o przebywaniu na urlopie 

macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym wystawione przez pracodawcę, ZUS lub KRUS 

(w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5 do regulaminu) oraz 

d) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy).  

7. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w siedzibie projektu oraz na stronie internetowej Projektu 

tj. www.spszansa.pl.  

8. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście bądź pocztą do siedziby biura projektu tj:  

 do dnia 30/06/2017na adres Dąbrowa Moczydły 2 18-210 Szepietowo w godz. 8.00 – 15.30 

 a od dnia 01/07/2017 roku do siedziby nowopowstałego klubu dziecięcego Akademia Malucha tj. Kostry 

Noski 37 18-212 Nowe Piekuty w godz. 08.00-15.30.  

9. O zakwalifikowaniu do danej rundy rekrutacji decyduje data wpływu dokumentów do siedziby projektu. 

10. Za proces rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna powołana przez Realizatora Projektu – 

Stowarzyszenie Pomocy Szansa. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przedstawiciel Realizatora 

Projektu i dwóch pracowników projektu. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do 

projektu osób spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów preferencyjnych oraz kolejności 

zgłoszeń. Komisja ustala listy rankingowe oraz listy osób rezerwowych. W przypadku braku wolnych miejsc 

na liście rankingowej rodzice zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.  

11. W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji rekrutacyjnej (np. brak załączników, niewypełnione pola 

formularzy, brak podpisów Kandydata/Kandydatki, dokumenty przygotowane przy użyciu formularzy 

niezgodnych z wzorami dostępnymi w siedzibie projektu i na stronie internetowej Projektu) będzie istniała 

możliwość uzupełnienia braków w terminie wskazanym przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa. W 

przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie zgłoszenie zostanie odrzucone na etapie oceny 

formalnej.  



 

 

 
Projekt „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe 

Piekuty na rynek pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 2.2 

 
 

12. Kandydat/Kandydatka zostanie dopuszczony do udziału w rekrutacji pod warunkiem złożenia w okresie 

trwania rekrutacji kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz spełnienia kryteriów zawartych 

w Regulaminie Projektu.  

13. Osoby ubiegające się o udział w Projekcie otrzymają telefoniczną i mailową (w przypadku podania adresu 

e-mail w Formularzu rekrutacyjnym) informację o wyniku rekrutacji.  

14. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rankingowej, udział proponuje 

się osobie następnej w kolejności z listy rezerwowej, aż do skutku. W przypadku braku osób na liście 

rezerwowej przeprowadzona zastaje rekrutacja uzupełniająca na zasadach i metodologii opisanej w  § 3 i § 

4. 

15. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem Projektu w sposób bezstronny, jawny i na 

warunkach jednakowych dla wszystkich Kandydatów, w oparciu o dokumenty rekrutacyjne dostępne  

w siedzibie Realizatora Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. Niniejszy Regulamin Projektu stanowi 

integralną część dokumentacji rekrutacyjnej.  

16. Stowarzyszenie Pomocy Szansa zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rekrutacji lub wyznaczenia 

kolejnej edycji rekrutacji (również ograniczonej do określonej grupy docelowej) aż do czasu zakwalifikowania 

grupy spełniającej założone wskaźniki w Projekcie.  

17. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje Kandydatowi/Kandydatce odwołanie.  

18. Z osobami zakwalifikowanymi do uczestnictwa w Projekcie zostaną podpisane Deklaracje uczestnictwa  

w projekcie oraz stosowne umowy uczestnictwa w projekcie. Termin rozpoczęcia uczestnictwa  

w projekcie określa data podpisania deklaracji uczestnictwa. 

19. Rodzic zakwalifikowany do udziału w projekcie wypełnia Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz 

oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu. Wzór deklaracji uczestnictwa stanowi załącznik nr 6 do 

regulaminu, natomiast wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 7 do regulaminu. 

 

§ 6. Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

 

1. W związku z tym, że celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, 

nieaktywnych zawodowo lub przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich sprawujących 

opiekę nad dzieckiem w wieku od 1 do 3 roku życia każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu potwierdza, że 

przystępuje do Projektu celem podniesienia swojej aktywności zawodowej i podejmuje w tym kierunku 

wszelkie starania. Poświadcza to w Deklaracji uczestnictwa w Projekcie. 

2. Każdy Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do: 

a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem na 

Formularzu rekrutacyjnym; 

b) podpisania i złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

i uzupełnienia innych dokumentów niezbędnych do właściwej realizacji projektu; 

c) przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadanie orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności dziecka i (jeśli dotyczy) przedstawienie zaświadczenia/skierowania lekarskiego (w 

przypadku zakwalifikowania dziecka na zajęcia rehabilitacyjne); 

d) przesłania w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie oświadczenia dotyczącego statusu 

uczestnika na rynku pracy w chwili zakończenia udziału w projekcie wraz z kopią umowy o pracę itp. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do regulaminu; 

e) uczestnictwa w procesie monitoringu, ewaluacji i kontroli prowadzonych w czasie trwania i po 

zakończeniu projektu; 

f) bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy 

udział w Projekcie. 
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§ 7. Rezygnacja oraz wypowiedzenie udziału w Projekcie 

 

1. Stowarzyszenie Pomocy Szansa może rozwiązać umowę i skreślić dziecko z listy wychowanków –  

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia – w przypadku gdy:  

a) zostanie złożony pisemny wniosek Rodzica,  

b) informacje podane w karcie zgłoszeniowej dziecka są niezgodne z prawdą.  

2. Rodzice mogą rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku:  

a) udokumentowanego niewłaściwego sprawowania opieki nad Dzieckiem przez klub dziecięcy Akademia 

Malucha 

b) niezagwarantowania Dziecku bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w Klubie dziecięcym Akademia 

Malucha  

c) innych powodów.  

3. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej.  

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do złożenia  

w siedzibie projektu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 8 do Regulaminu.  

5. Uczestnik/Uczestniczka, który/a zakończy udział w projekcie bez pisemnego poinformowania realizatora 

projektu o zaistniałej sytuacji oraz nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie skreślony/a z listy 

Uczestników/czek Projektu, a udzielone wsparcie zostanie przerwane. W takiej sytuacji realizator może zażądać 

zwrotu kosztów poniesionych w związku ze wsparciem Uczestnika/Uczestniczki, jednakże każdy tego rodzaju 

przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, przy uwzględnieniu sytuacji danej osoby. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem 08/05/2017 r.  

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania Projektu. 

3. Regulamin może ulec zmianie. Zmiany w regulaminie są wiążące od momentu opublikowania ich na stronie 

internetowej projektu. 

4. Uczestnik pisemnie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz składa oświadczenie, że 

jego treść jest dla niego zrozumiała, przyjmuje go do wiadomości i zobowiązuje się do jego przestrzegania 

(zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu). 
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Załączniki do Regulaminu udziału w Projekcie 

 

Załącznik Nr 1 – Formularz rekrutacyjny 

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Kandydata/Kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych 

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy 

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo 

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim / wychowawczym 

Załącznik Nr 6 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie 

Załącznik Nr 9 – Oświadczenie o statusie Uczestnika/Uczestniczki Projektu w chwili zakończenia udziału  

w projekcie 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Wypełnia członek Zespołu projektowego 

Data wpływu:  

Nr wniosku:  

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

 

w ramach projektu „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców  

z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy” 

 

DANE TELEADRESOWE UCZESTNIKA PROJEKTU – RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię: 
 

Nazwisko: 
 

PESEL 
           

 

Płeć 
K M 

Miejsce zamieszkania 

(art. 25 Kodeksu cywilnego: 

„Miejscem zamieszkania osoby 

fizycznej jest miejscowość, w której 

ta osoba przebywa z zamiarem 

stałego pobytu”) 

Ulica:  

Nr domu:  

Nr lokalu:  

Kod pocztowy i miejscowość:  

Województwo:  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Telefon kontaktowy:  

E- mail: 
 

Wiek w chwili przystąpienia do 

projektu: 

 

Wykształcenie:  

 Niższe niż podstawowe 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne 

 Policealne 

 Wyższe 
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INFORMACJA O STATUSIE NA RYNKU PRACY 

Osoba, która deklaruje chęć 

podniesienia poziomu swojej 

aktywności zawodowej i chęć 

powrotu do pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i 

wychowaniem dziecka 

□ TAK 

 

□ NIE 

Status osoby na rynku pracy w chwili 

przystąpienia do projektu: 

□ osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim  

□ osoba przebywająca na urlopie wychowawczym 

 

□ osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

lub 

□ osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

w tym osoba długotrwale bezrobotna tj. nieprzerwanie 

bezrobotna przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku osób od 

25 roku życia) lub przez ponad 6 miesięcy w przypadku osób do 

25 roku życia. 

 

 

□ osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

lub 

□ osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy w 

tym długotrwale bezrobotna (zgodnie z definicją osoby długotrwale 

bezrobotnej powyżej) 

 

 

□ osoba bierna zawodowo  

w tym: 

□ osoba ucząca się np. student 

□ osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu tj. 

osoba, która nie uczy się ani nie szkoli.  

 

Definicja: Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili 

nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są 

bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów 

studiów stacjonarnych, osoby na urlopach wychowawczych o ile 

nie są zarejestrowane jako bezrobotne 
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□ osoba pracująca w: 

 

□  administracji rządowej,  

□ administracji samorządowej,  

□ organizacji pozarządowej,  

□ MMŚP,  

□ dużym przedsiębiorstwie,  

□ osoba prowadząca działalność na własny rachunek,  

□ inne 

 

Proszę podać miejsce zatrudnienia  

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

Proszę podać wykonywany zawód: 

 

………………………………………………………………………… 

INFORMACJA DOTYCZĄCE DZIECKA/DZIECI ZGŁASZANYCH DO AKADEMII MALUCHA PRZEZ 

UCZESTNIKA PROJEKTU (RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA) 
 

Imię/imiona i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia dziecka  

PESEL dziecka 

 
 

Adres zamieszkania dziecka  

Dodatkowe informacje 
 

Planowany termin oddania dziecka 

pod opiekę Akademii Malucha 

 

 

 

Przewidywany dzienny czas pobytu 

dziecka w Akademii Malucha 

Od godz. …………………….. do godz. 

………………………………………. (do 5 godzin dziennie) 

Czy dziecko posiada 

orzeczenie/opinię z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej 

□ TAK 

□ NIE 

Czy dziecko posiada orzeczenie/a o 

niepełnosprawności 

□ TAK 

□ NIE 

Dodatkowe informacje o dziecku np. 

dieta 

 

 

 

 

 

1. Oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne z prawdą. 
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2. Zobowiązuję się informować o zmianach dotyczących danych osobowych. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem udziału w projekcie, akceptuję jego zapisy  

i zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że na dalszym etapie rekrutacji będą wymagane inne załączniki, szczegółowo 

wskazane w Regulaminie udziału w projekcie 

5. Jednocześnie oświadczam, że nie korzystam z podobnego zakresu wsparcia w odpowiednim typie 

projektów w ramach działania 9.1 tj. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

(decyduje tożsamość czasowa realizacji projektu).  
6. Zostałem/am poinformowany/a, o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………  (data)                      ………………………………………………

 (miejscowość)      (czytelny podpis Kandydata/Kandydatki) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z chęcią przystąpienia do projektu pn. „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą 

na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy” oświadczam, że przyjmuję do 

wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju,  

z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych i mojego dziecka stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 

lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „„Niepubliczny klub 

dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty 

na rynek pracy”, w szczególności w procesie rekrutacji oraz działań informacyjno-promocyjnych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020; 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu 

Urzędowi Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 15-354 Białystok, Instytucji Zarządzającej – Zarządowi 

Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89 18-874 Białystok, beneficjentowi realizującemu projekt  

Stowarzyszeniu Pomocy Szansa, Witowice 60a, 32-250 Charsznica oraz podmiotom, które na zlecenie 

beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom 

badawczym realizującym Instytucji Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta 

badania ewaluacyjne w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz specjalistycznym firmom realizującym 

na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPOWP lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach RPOWP 

na lata 2014-2020; 

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

Miejscowość i data          Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki* 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

 

 

………………………………………      ………..…..........…..........  

oznaczenie Pracodawcy        miejscowość, data  

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE O ZAREJESTROWANIU JAKO OSOBA BEZROBOTNA W URZĘDZIE PRACY 

 

 

Niniejszym zaświadcza się, że Pan / Pani .......…..............................................................................  

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ....……………………….…………….....…….  

PESEL ……………………………………………………………………………….……………................  

jest zarejestrowany jako bezrobotny/bezrobotna w ......................…………………………………….  

od dnia ...............................................................................................................................................  

 

 

 

........………………………  

czytelny podpis wystawiającego oświadczenie  

 

 

 

 

Oświadczenie osoby bezrobotnej  

 

Niniejszym oświadczam, iż na dzień złożenia niniejszego dokumentu do celów rekrutacji w Projekcie 

„Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo  

i Nowe Piekuty na rynek pracy”  jestem osobą bezrobotną.  

 

 

………….…………………………  

data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 
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 Załącznik nr 4 do Regulaminu  

 

 

 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY BIERNEJ ZAWODOWO 

 

 

 

Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................  

Adres: ……………………………………………………………………………………………………  

 

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo, tj. pozostającą bez zatrudnienia  

 

Wyjaśnienie: Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych, osoby 

na urlopach wychowawczych o ile nie są zarejestrowane jako bezrobotne  

 

Zostałem/am poinformowany/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z podania nieprawdziwych danych i/lub 

złożenia nieprawdziwego oświadczenia i/lub zatajenia prawdy.  

 

 

 

 

 

 

………………………………….      . ………………………………  

Miejscowość, data       Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 
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 Załącznik nr 5 do Regulaminu  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………      ………………………………..  

oznaczenie Pracodawcy        miejscowość, data  

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE O POBYCIE NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM/RODZICIELSKIM/WYCHOWAWCZYM 

 

 

 

Niniejszym zaświadcza się, że Pan / Pani .......…..............................................................................  

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ....……………………….…………….....…….  

PESEL ……………………………………………………………………………….……………................  

od dnia ............................................................................................................... przebywa na urlopie 

macierzyńskim / rodzicielskim / wychowawczym*  

 

 

........……………………………………  

czytelny podpis pracodawcy  

 

 

 

Oświadczenie pracownika  

 

 

Niniejszym oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego dokumentu do celów rekrutacji w Projekcie 

„„Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo  

i Nowe Piekuty na rynek pracy” przebywam na urlopie wskazanym w przedmiotowym zaświadczeniu.  

 

 

………….…………………………  

data i czytelny podpis 

 
* Niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 6 do Regulaminu 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców 

z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy 

 

 DANE UCZESTNIKA  

Imię  

Nazwisko  

PESEL 

Płeć  ☐ kobieta  ☐ mężczyzna  

Wiek w chwili przystąpienia do projektu ……. Kraj obszaru zamieszkania  …….. 

 

Wykształcenie  
☐ niższe 

podstawowe  

☐ 

podstawowe  

☐  

gimnazjalne  

☐ 

ponadgimnazjalne  

☐ 

policealne  

☐  

wyższe  

DANE KONTAKTOWE  

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Kod pocztowy  

Nr budynku  Nr lokalu  

Telefon kontaktowy  Adres e-mail  

SZCZEGÓŁY WSPARCIA  

Status osoby na 

rynku pracy w 

chwili 

przystąpienia 

do projektu  

☐ osoba 

bezrobotna 

zarejestrowana w 

ewidencji 

urzędów pracy  

☐ osoba 

bezrobotna 

niezarejestrowan

a w ewidencji 

urzędów pracy  

☐ osoba bierna 

zawodowo  

☐ osoba 

pracująca  

Zatrudniony w: 

 

 

  

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU  

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia  

☐ Tak ☐ Nie ☐ Odmowa podania informacji  

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

☐ Tak ☐ Nie  

 



 

 

 
Projekt „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe 

Piekuty na rynek pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 2.2 

 
 

Osoba z niepełnosprawnościami  

☐ Tak ☐ Nie ☐ Odmowa podania informacji  

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących (jeśli Uczestnik jest 

osobą pracującą – zaznaczyć odpowiedź NIE)  

☐ Tak ☐ Nie  

Jeśli tak, to czy w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu  

☐ Tak ☐ Nie  

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu  

☐ Tak ☐ Nie  

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

☐ Tak ☐ Nie ☐ Odmowa podania informacji  

 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana deklaruję udział w projekcie pn. „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia 

Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy” (nr umowy 

RPPD.02.02.00-20-0046/16-01) realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa Witowice 60A, 32-250 

Charsznica, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i 

oświadczam, że: 

a) zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia 

Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy”; 

b) zobowiązuję się do stosowania Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Niepubliczny klub dziecięcy 

„Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy” wraz 

ze wszelkimi zmianami, o których zostanę powiadomiony/a przez Realizatora projektu; 

c) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie; 

d) do projektu przystępuję w celu podniesienia poziomu swojej aktywności zawodowej, w tym powrotu do 

pracy/podjęcia pracy i podejmę w tym kierunku wszelkie niezbędne starania; 

e) wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego 

zakończeniu, w tym na złożenie w ciągu czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie oświadczenia 

o statusie uczestnika wraz z kserokopią umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego mój status 

na rynku pracy; 

f) zostałam/em poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 

g) zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składnie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

h) świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia zgodnie z §233 Kodeksu 

Karnego, oświadczam, że dane podane w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. 

 

Od czasu podpisania przeze mnie formularza rekrutacyjnego zmianie uległy następujące dane: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 
Projekt „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe 

Piekuty na rynek pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 2.2 

 
 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że nie korzystam z podobnego zakresu wsparcia w odpowiednim typie projektów 

w ramach działania 9.1 tj. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (decyduje 

tożsamość czasowa realizacji projektu).  

 

 

 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

Miejscowość i data          Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki 

Projektu* 

 

 

 

 

 

 

 

Data pierwszego wsparcia (wypełnia upoważniony członek Zespołu Projektowego): 
 
 
 
 …………………………………………… 
 
 
 
 

 

  

                                                           
 



 

 

 
Projekt „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe 

Piekuty na rynek pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 2.2 

 
 

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

 

W związku z chęcią przystąpienia do projektu pn. „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą 

na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy” oświadczam, że przyjmuję do 

wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju,  

z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu 

„„Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy 

Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020; 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu 

Urzędowi Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 15-354 Białystok, Instytucji Zarządzającej – Zarządowi 

Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89 18-874 Białystok, beneficjentowi realizującemu projekt  

Stowarzyszeniu Pomocy Szansa, Witowice 60a, 32-250 Charsznica oraz podmiotom, które na zlecenie 

beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom 

badawczym realizującym Instytucji Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta 

badania ewaluacyjne w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz specjalistycznym firmom realizującym 

na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPOWP lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach RPOWP 

na lata 2014-2020; 

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

Miejscowość i data          Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki 

Projektu* 

  

 

  

                                                           
 



 

 

 
Projekt „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe 
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Załącznik nr 8 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

pt. „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców  

z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy " 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………oświadczam,  

iż z dniem …………....……….rezygnuję z dalszego uczestnictwa w projekcie „Niepubliczny klub dziecięcy 

„Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy 

realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa, Witowice 60A 32-250 Charsznica.  

 

Powodem rezygnacji jest: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..…… 

   

 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

Miejscowość i data          Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki 

Projektu* 

 

 

 

 

  

                                                           
 



 

 

 
Projekt „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe 

Piekuty na rynek pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 2.2 

 
 

 

Załącznik nr 9 do Regulaminu 

 

 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI W CHWILI ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców  

z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy " 

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………oświadczam,  

iż na dzień …………....………. jestem:  

 

a) zatrudniony/a na umowę o pracę 

b) zatrudniony/a na umowę cywilno-prawną 

c) prowadzę własną działalność gospodarczą 

d) zatrudniony/a w sposób inny niż opisane powyżej 

…………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                (wskazać, jaki) 

e) niezatrudniony/a.  

f) zarejestrowany/a w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy* 

 

 

 

Do niniejszego oświadczenia dołączam kserokopię dokumentu potwierdzającego mój status na rynku pracy*. 

                                                                                                                                                      

                                                                                                     

 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

Miejscowość i data          Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu* 
 

 

  

 

                                                           
 zaznaczyć właściwe. 
 


