ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU
„Utworzenie żłobka w Gdyni Sokółce szansą na powrót rodziców do pracy”

Ja……………………………………………………………….……………(imię i nazwisko) oświadczam, że deklaruję wolę udziału w projekcie
pt. „Utworzenie żłobka w Gdyni Sokółce szansą na powrót rodziców do pracy” nr RPPM.05.03.00-22-0017/20.
1. W związku ze zgłoszeniem do projektu pt. „Utworzenie żłobka w Gdyni Sokółce szansą na powrót rodziców do pracy”
nr RPPM.05.03.00-22-0017/20 oświadczam, iż spełniam kryteria uprawniające mnie do udziału w projekcie, tj:
a. Zamieszkuję w województwie pomorskim na terenie miasta Gdynia.
b. Opiekuję się dzieckiem w wieku do lat 3.
c. Posiadam następujący status na rynku pracy (prosimy o zaznaczenie informacji o statusie na rynku pracy):
Jestem osobą pozostającą bez pracy, zarejestrowaną w urzędzie pracy
☐
Jestem osobą pozostającą bez pracy, niezarejestrowaną w urzędzie pracy
☐
Jestem osobą bierną zawodowo (tj. uczącą się, pozostającą na urlopie wychowawczym)
☐
Jestem osobą pracującą (tj. pozostającą na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim,
☐
przebywającą na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracującą w
niepełnym wymiarze czasu)
2. Zapoznałam/-em się z zasadami udziału w projekcie zawartymi w Regulaminie Uczestnictwa w projekcie i akceptuję
jego warunki.
3. Zostałam/-em poinformowana/-y, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
4. Zostałam/-em uprzedzona/-y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawidłowego
oświadczenia lub zatajenia prawdy. Oświadczam, że w/w dane są zgodne z prawdą.
5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji odnoszących się do realizacji projektu drogą mailową na podany
w Ankiecie Danych Osobowych adres e-mail w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6. Oświadczam, iż zobowiązuję się do:
 Powrotu do pracy w przeciągu 3 miesięcy od momentu uzyskania wsparcia w projekcie (dotyczy osób:
przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym; przebywających na urlopie
rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracujących w niepełnym wymiarze czasu) i przedstawienia
dokumentów poświadczających mój powrót do pracy, wymienionych w Regulaminie Uczestnictwa w projekcie;


Aktywnego poszukiwania zatrudnienia (dotyczy osób: pozostających bez pracy; uczących się) i przedstawienia w
przeciągu 3 miesięcy od momentu otrzymania wsparcia w projekcie dokumentów poświadczających uzyskanie
zatrudnienia/ samozatrudnienia wymienionych w Regulaminie Uczestnictwa w projekcie.

7. Zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów wskazanych w pkt. 4 najpóźniej w ciągu 4 tygodni od zakończenia
mojego udziału w projekcie.
8. W związku z udziałem w projekcie zgłaszam do żłobka dziecko w wieku do lat 3, pozostające pod moją opieką, którego
dane zostały wskazane w Karcie Zgłoszenia Dziecka do żłobka.

9. Wyrażam zgodę na monitorowanie mojego statusu zatrudnienia w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału
w projekcie.

…..……………………………………… ……………………………………………
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