„MAŁE LENKOWO – DUŻO MOŻLIWOŚCI”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020

FORMULARZ REKRUTACYJNY
I.

Dane osobowe rodzica/opiekuna

1.1 Nazwisko
1.2 Imię/Imiona
1.3 PESEL

1.4 Płeć

! KOBIETA
! MĘŻCZYZNA

Miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym
1.6 Nr
domu

1.5 Ulica

1.7 Nr
lokalu

1.8 Miejscowość
1.9 Kod pocztowy

-

1.10 Gmina

1.11 Powiat

1.12 Województwo

1.13 Telefon
kontaktowy

1.14 Adres
1
e-mail
! TAK
! NIE

1.14 Opiekuję się dzieckiem w wieku do 3 lat
1.15. Wiek dziecka w miesiącach (na dzień
wypełnienia formularza)
1.16 Deklaruję powrót na rynek pracy

! TAK

! NIE

! WYŻSZE
! POMATURALNE

1.17 Wykształcenie

! PONADGIMNAZJALNE
! GIMNAZJALNE
! PODSTAWOWE
! BRAK

1.18 Status na rynku pracy

1

1.18.1
Zatrudniony/a u
pracodawcy

Pole nie może pozostać puste. W przypadku braku adresu e-mail należy wpisać: „nie posiadam”

! TAK

! NIE

1

1.18.2
Prowadzący/a
działalność na własny
rachunek
1.18.3
Pozostaję bez pracy

! TAK

! NIE

! TAK

! NIE

Informacje o miejscu pracy (jeśli dotyczy)
Nazwa zakładu pracy/działalności
Adres zakładu pracy/działalności
Wykonywany zawód

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

TAK
TAK

NIE
NIE

Informacje szczegółowe o statusie
na rynku pracy
Przebywam na urlopie macierzyńskim
Przebywam na urlopie rodzicielskim
Przebywam na urlopie wychowawczym
Jestem zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy
Jestem zarejestrowany/a jako osoba poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie
Pracy i pozostaję bez pracy
Jestem studentem/ką studiów stacjonarnych i pozostaję bez pracy
Jestem osobą bierną zawodowo (osoba pozostająca bez pracy i nie zarejestrowana
w Powiatowym Urzędzie Pracy

II. Oświadczenia dodatkowe dotyczące spełnienia kryteriów rekrutacji
TAK

NIE

Informacje o statusie
Posiadam dziecko w placówce (przedszkolu, szkole) na terenie gminy Świątniki
Górne
W przypadku odpowiedzi TAK wskazać nazwę i adres Palcówki

TAK

NIE

TAK

NIE

Jestem osobą pozostającą poza rynkiem pracy ponad 1 rok od momentu ustania
2
świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem
Jestem osobą, której w momencie przystąpienia do projektu kończy się świadczenie
3
pieniężne z tytułu opieki nad dzieckiem

III. Pozostałe informacje konieczne w procesie rekrutacji:

2
3

TAK

NIE

Informacje o uczestniku projektu
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

TAK

NIE

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących

1 rok wstecz liczony jest od daty wypełnienia formularza rekrutacyjnego
należy wskazać TAK, jeżeli świadczenie kończy się w miesiącu składania dokumentów rekrutacyjnych

2

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie domowym składającym się
z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
Odmawiam
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej,
podania informacji
migrant, osoba obcego pochodzenia
Odmawiam
Osoba z niepełnosprawnościami
4
podania informacji
Odmawiam
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż
podania informacji
wymienione powyżej)

Dodatkowo, razem z niniejszym kwestionariuszem, należy złożyć następujące dokumenty – jeżeli dotyczy:
1. aktualne (wystawione nie później niż na 7 dni przed datą złożenia dokumentów rekrutacyjnych) zaświadczenie z pracy
o przebywaniu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym wystawione przez pracodawcę,
2. informacji z ZUS/KRUS o okresie pobytu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w przypadku
osób prowadzących działalność,
3. zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
4. oświadczenie o pozostawaniu jako osoba bierna zawodowo tj. niepracująca, niezarejestrowana jako osoba bezrobotna
lub poszukująca pracy,
5. kserokopia decyzji Zespołu Orzekającego lub ZUS o niepełnosprawności Kandydata do projektu.

Oświadczam, iż:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dobrowolnie deklaruję udział w projekcie pt.: „MAŁE LENKOWO – DUŻO MOŻLIWOŚCI”
Zobowiązuję się do powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności zrezygnowania z udziału w
projekcie.
Zostałam/em poinformowana/y, iż będę uczestniczył/a w projekcie współfinansowanym przez Unię
Europejską (z Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zobowiązuję się do stałego przekazywania informacji dotyczącej mojej sytuacji zawodowej przez okres
udziału w projekcie i w terminie do 4 tygodni od zakończenia w nim udziału.
Planuję wejść lub powrócić na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka.
Jestem rodzicem/opiekunem sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3, które będzie uczęszczało do żłobka.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze
stanem faktycznym.

……………………………………………………………………….

Miejscowość, data

4

……………………………………………………………………….

(czytelny podpis)

Odmowa podania informacji w tym punkcie oznacza brak możliwości uzyskania punktów dodatkowych na etapie rekrutacji za kryterium niespłnosprawności

3

