Zał. nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Słoneczny Żłobek” - Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego
na lata 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka
„Słoneczny Żłobek”
Data zgłoszenia

nr. RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19

Wnioskowana data przyjęcia
do żłobka
Imię i nazwisko dziecka
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego
PESEL
PŁEĆ
WYKSZTAŁCENIE

Adres zamieszkania
Telefon
e-mail
Miejsce i forma zatrudnienia

*kobieta
*mężczyzna
*gimnazjum
*niższe niż podstawowe
*podstawowe
*policealne
*ponadgimnazjalne
*wyższe

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE STATUSU RODZICA/OPIEKUNA
PRAWNEGO:
Proszę zakreślić lub uzupełnić wybraną odpowiedz.
Obecny statut na rynku pracy:
*urlop macierzyński
*urlop rodzicielski
*urlop wychowawczy
*osoba bezrobotna zarejestrowana w
urzędzie pracy
*osoba bezrobotna niezarejestrowana w
urzędzie pracy
Wykonywany zawód 1
Wiek rodzica/opiekuna prawnego

*18-25lat
*26-35lat
*36-45lat
*46-55lat
więcej:

Miejsce zatrudnienia
(nazwa instytucji/przedsiębiorca)

Dochód nie przekracza 150%
właściwego kryterium
dochodowego (na osobę̨ samotnie
gospodarującą 701zł lub na osobę̨
w rodzinie 528zł)

Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba samotnie wychowująca
dziecko
Posiadająca 3 lub więcej dzieci

*NIE
*TAK

*NIE
*TAK
*NIE
*TAK
* NIE
* TAK

Wypełniają osoby przebywające na urlopach
macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych
1

Oświadczam, że:
• Informacje podane w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą,
• Zapoznałem /łam się z regulaminem do projektu „Słoneczny Żłobek”,
• Zostałem/łam poinformowana, że przedmiotowa rekrutacja dotyczy
uczestnictwa w projekcie „Słoneczny Żłobek”, współfinasowanym przez
Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020-EFS
• Zobowiązuje się do podjęcia pracy w ciągu 6 miesięcy od przystąpienia
do projektu,
• Klauzula informacyjna: W związku z rozpoczęciem obowiązywania z
dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, oraz osoby, nad którą
sprawuje opiekę prawna dla potrzeb rekrutacji projekt, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.

……………………….
Czytelny podpis

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający status na rynku pracy – zgodnie z regulaminem
rekrutacji
2. Oświadczenie uczestnika projektu

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁ W PROJEKCIE
„SŁONECZNY ŻŁOBEK”
I Postanowienia ogólne
1.Projekt jest realizowany w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 – Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Konkurs nr: RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 w ramach Poddziałania 8.4.2
Rozwój usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

•

•

2. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad
dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki na terenie p.
toruńskiego oraz m. Torunia do 31.08.2021r.
Planowany efekt: Dzięki realizacji projektu rodzice będą mogli godzić życie
zawodowe z prywatnym. Projekt zakłada aktywizację zawodową i ułatwi powrót
na rynek pracy dla:
osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostające poza rynkiem
pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3;
osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3;
3. Beneficjentem projektu jest Przedszkole Niepubliczne Słoneczko s.c
4. Okres realizacji projektu :
od 01.09.2019 do 31.08.2021 (funkcjonowanie Żłobka od 01 listopada 2019r.)
5. W ramach projektu utworzonych zostanie 25 nowych miejsc opieki
w „Słonecznym Żłobku”.
II Grupa docelowa – warunki uczestnictwa w projekcie
1.Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby spełniające poniższe
kryteria:
Rodzice/Opiekunowie prawni bezrobotni lub bierne zawodowo pozostające
poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,
osoby pracującą, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.
2. Rodzice/Opiekunowie prawni mieszkają w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
uczą lub pracują na terenie powiatu toruńskiego, miasta Torunia.
3. Przez powrót do pracy należy rozumieć podjęcie zatrudnienia – na podstawie
umowy o pracę, umów cywilnoprawnych lub podjęcia działalności
gospodarczej.

4. Warunkiem koniecznym udziałem rodzica/opiekuna prawnego dziecka
w projekcie jest również podanie przez niego wymaganych danych osobowych
(za wyjątkiem tzw. danych wrażliwych).
5. Struktura grupy docelowej zakłada udział:
a) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo powracające poza rynkiem
pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 – 15 os.
b) Osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 10 os.
6. Opieka nad dzieckiem w żłobku jest odpłatna. Zatem składka miesięcznej
opłaty pobieranej od rodziców za pobyt dziecka w żłobku wynosi 113,00zł.
III Proces rekrutacji i zobowiązania na etapie realizacji projektu.
1.Na potrzeby rekrutacji uczestników Dyrektor „Słonecznego Żłobka”
powoła komisję rekrutacyjną.
2. Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem zasady równości szans i
niedyskryminacji, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
3. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona zgodnie z ogólnymi
zasadami przyjmowania do żłobka. W pierwszej kolejności nastąpi weryfikacja
warunków ogólnie obowiązujących, następnie na miejsca utworzone w ramach
projektu, w kolejności zgłoszeń, kierowane osoby spełniające warunki dla grupy
docelowej.
4. Nabór uczestników prowadzony będzie w sposób ciągły przez cały okres
realizacji projektu – w przypadku zwalniania się miejsc w trakcie trwania
projektu, rekrutowane będą kolejne osoby znajdujące się na liście oczekujących
na przyjęcie dziecka do Żłobka.
5. Regulamin rekrutacji i inne dokumenty związane z projektem dostępne są na
stronie internetowej www.przedszkolesloneczko.com – zakładka- Projekt
Unijny – dokumentu do pobrania.
6. Każdy rodzic/opiekun prawny dziecka podpisze obowiązujący regulamin i
formularz zgłoszenia, który stanowić będzie jednocześnie deklarację
uczestnictwa w projekcie oraz wymagane załączniki. Dokumenty można złożyć
w wersji elektronicznej na adres zlobek@przedszkolesloneczko.com, w wersji
papierowej w biurze żłobka lub drogą pocztowa na adres: Przedszkole
Niepubliczne Słoneczko s.c Słoneczny Żłobek, ul. Kos. Kościuszkowskich 10,
87-100 Toruń.

a) jeden z dokumentów potwierdzających status na rynku pracy:
- zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu/przybywaniu na urlopie
macierzyńskim lub rodzicielskim,
- zaświadczenie z Urzędu Pracy (w przypadku osób zarejestrowanych w PUP),
- oświadczenie o swoim statucie na rynku pracy ( w przypadku osób
niezarejestrowanych w PUP);
b) oświadczenie uczestnika projektu
7. W trakcie projektu, uczestnik jest zobowiązany do pisemnego informowania
dyrekcji żłobka o swojej sytuacji zawodowej co najmniej raz na kwartał. W
przypadku uzyskania zatrudnienia zobowiązany jest przesłać :
a) w przepadku osób na urlopach macierzyńskich /rodzicielskich lub
wychowawczych- zaświadczenie od pracodawcy o powrocie do pracy lub
oświadczenie uczestnika projektu prowadzącego działalność gospodarczą o
zaprzestaniu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zaświadczenie z
CEIDG(Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub
KRS.
b) w przypadku osób niepracujących (od momentu uzyskania zatrudnienia,
następnie kwartalnie oraz na zakończenie udziału w projekcie)- umowa o pracę,
umowa cywilnoprawna, wpis do CEIDG lub KRS, karta aktywności
zawodowej.
8. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziały w projekcie uczestnik/czka
przekaże dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy.
9. Niespełnienie warunków i zobowiązań niniejszego regulaminu na korzystanie
z usług żłobka będzie skutkowało zakończeniem udziału w projekcie.
Załączniki:
1. Wzór formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie.
2. Oświadczenie uczestnika projektu.

………………………………..
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Słoneczny Żłobek”
przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowany przez
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mającego siedzibę przy Placu Teatralnym 2,
87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych);
2. Przetwarzanie moich danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art.
9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s.1) (dalej: RODO)
– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20
grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s.
470–486 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.
1431 z późn. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
Funduszu
Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20
grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486 z
późn. zm.),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.
1431 z późn. zm.),
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące

wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., s.1),
e) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach
centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów
operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP/04/2015” z dnia
14 sierpnia 2015 r. (z późn. zm.);
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Słoneczny Żłobek”,
w tym w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych w
ramach RPO WK-P 2014-2020;
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt –
„Słoneczny Żłobek”, Przedszkole Niepubliczne Słoneczkos.c. ul Kos. Kościuszkowskich 10, 87100 Toruń.
5. Moje dane osobowe będą lub mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez
administratora lub Beneficjenta w związku z realizacją celu o którym mowa w pkt 3, podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi
(w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań
administracyjnych;
6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem umownym, a konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie;
7. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;
8. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego
statusu na rynku pracy;
9. Moje dane osobowe
międzynarodowej;

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego

lub

organizacji

10. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;
11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania
dokumentacji;
12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej:
1) iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający
realizację programów operacyjnych,
2) iod@kujawsko-pomorskie.pl - w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
lub adres poczty biuro@przedszkolesloneczko.com (gdy ma to zastosowanie - należy podać dane
kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta);
13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub
przenoszenia tych danych;
14. Mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
15. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić
usunięcia moich danych osobowych.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

*

………………………………….…………………………………
*
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej
prawnego opiekuna.

