
 

 

Nazwa projektodawcy: 

 
Gmina M ęcinka 

 

Tytuł projektu: 

 
Żłobek w M ęcince 

 

Dane  uczestnika 

Imię 
 

Nazwisko 
 

           

PESEL 
 zaznaczyć X w przypadku braku numeru PESEL 

ISCED 5-8 Wyższe   
ISCED 4 Policealne   
ISCED 3 Ponadgminazjalne (liceum, technikum, szkoła 
zawodowa) 

 

ISCED 2 Gimnazjalne   
ISCED 1 Podstawowe   

Wykształcenie 
(należy zaznaczyć X właściwy poziom 
ISCED) 

ISCED 0 Brak   
 
 

  

Dane kontaktowe uczestnika 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 
 

 
 
 
 
 



 

Status uczestnika na rynku pracy w chwili przyst ąpienia do projektu 
 

Bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urz ędzie pracy 
 
Osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć zaświadczenie z urzędu pracy. 

Tak  Nie  

Bezrobotny niezarejestrowany w powiatowym urz ędzie 
pracy 
 
Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 
zatrudnienia, które nie są zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy. 

Tak  Nie  

W tym długotrwale bezrobotny 
 
Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: 
- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 
miesięcy). 
- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 
miesięcy (>12 miesięcy). Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia 
uczestnictwa w projekcie. 

Tak  Nie  

Bierny zawodowo 
 
Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie 
pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 
nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się 
w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne 
zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status 
bezrobotnego ma pierwszeństwo). 

Tak  Nie  

W tym osoba ucz ąca si ę Tak  Nie  
W tym osoba nieuczestnicz ąca w kształceniu lub szkoleniu Tak  Nie  
Osob ą pracuj ąca (niezale żnie od rodzaju umowy) 
 
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Studenci, którzy 
są zatrudnieni (również na część etatu) , powinni być wykazywani jako osoby pracujące. 

Tak  Nie  

osoba pracująca w administracji rządowej  
osoba pracująca w administracji samorządowej  
inne  
osoba pracująca w MMŚP  
osoba pracująca w organizacji pozarządowej  
osoba prowadząca działalność na własny rachunek  
osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie  
Zatrudniony w:  
 
Należy podać nazwę przedsiębiorstwa / 
instytucji, w której uczestnik jest zatrudniony 

 

Wykonywany zawód: 
 
Nauczyciel kształcenia zawodowego  
Nauczyciel kształcenia ogólnego  
Nauczyciel wychowania przedszkolnego  
Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego  
Pracownik instytucji rynku pracy  
Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  
Rolnik  
Kluczowy pracownik instytucji pomocy  
i integracji społecznej 

 

Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  
Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej  
Pracownik poradni psychologiczno-  pedagogicznej  
Instruktor praktycznej nauki zawodu  
Inny  

Status uczestnika projektu w chwili przyst ąpienia do projektu 
 

(odmowa udzielenia informacji w przypadku danych wrażliwych nie skutkuje odmową udzielenia wsparcia, jeżeli projekt nie jest kierowany do danej 
grupy docelowej) 

Osoba, nale żąca do mniejszo ści narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego p ochodzenia 
 
Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem 
krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. 
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego 



 

obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem 
Polski. 

Tak  Nie  
Odmowa podania 

informacji  

Osoba bezdomna lub dotkni ęta wykluczeniem z dost ępu do mieszka ń 
 
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby 
opuszczające instytucje penitencjarne/ karne/ szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - 
specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg 
standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 

Tak  Nie  

Osoba z niepełnosprawno ściami 
 
Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest w szczególności:  
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym,  
- orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia,  
- orzeczenie o niezdolności do pracy,  
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności,  
- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
głębokim,  
- inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.),  
- w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia 

lub opinia. 

Tak  Nie  
Odmowa podania 

informacji 
 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (in nej ni ż wymienione powy żej) 
 
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomnie lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym, których powód zagrożenia nie został oznaczony w pozostałych polach formularza, osoby z wykształceniem na 
poziomie ISCED 0. 
(Odmowa podania informacji dotyczy tylko danych wrażliwych tj.: stanu zdrowia) 

Tak  Nie  
Odmowa podania 

informacji 
 

 
Osoba samotnie wychowuj ąca dziecko/ci  
 

 
Tak 

 
 

 
Nie 

 
 

 

 

Potwierdzam poprawność i aktualność przedstawionych danych 
(należy wypełnić w dniu przystąpienia do projektu) 
 
 
 
___________________   _____________________________________ 

Data          Podpis 

 



 

 
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

 

Ja niżej podpisany(a)  

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

 (imię i nazwisko) 

deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie „Żłobek w Męcince” nr RPDS.08.04.01-02-0091/18-00 

realizowanym przez Gminę Męcinka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia 

zawodowego i prywatnego, Poddziałanie  8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego- konkursy 

horyzontalne. 

 

Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie:  

1. Proszę wybrać właściwe: 

□ Jestem osobą powracającą na rynek pracy po urlopach macierzyńskim, rodzicielskim, 

wychowawczym sprawującą opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;  

□ Jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia i sprawującą opiekę nad dziećmi w wieku 

do lat 3; 

□ Jestem osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem w wieku:  ukończony 20 tyg. życia do 

3 r. życia; 

□ Jestem osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnościami; 

□ Jestem osobą( rodzicem/opiekunem)  samotnie wychowującym dziecko; 

□ Jestem osobą, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryt. dochod. zgod. z 

ust. z.dn.12.03.2014 o pomocy społecznej. 

 

2. Jestem osobą zamieszkałą, zatrudnioną bądź pobierającą naukę w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego na terenie woj. dolnośląskiego- Gmina Męcinka 

Ponadto oświadczam, iż zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 

 

………………………………….., ….…………..2019r.  

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

                       miejscowość i data                                                  czytelny podpis 

 



 
 
 

Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych 

od osoby, której dane dotyczą  

 
 

W związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Żłobek w Męcince” o nr RPDS.08.04.01-02-0091/18-

00 przyjmuję do wiadomości, iż: 

 
1) Administratorem moich danych jest: 

�  w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji 

Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-

2020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże 

J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

� w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający 

siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 

2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  

� Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail 

inspektor@umwd.pl; 

� Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, 

e-mail iod@miir.gov.pl; 

3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 

2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz 

statystycznych; 

4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 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 04.05.2016, str.1), 

dalej zwane RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na podstawie:  

a. w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji 

Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020”: 

� 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 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

� 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 20.12.2013, str. 470, z 

późn. zm.), 

� ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, z późn. zm.); 

� ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z 

późn. zm.) 

b. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych”:  

� 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, 

� 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, 

� ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, z późn. zm.), 

� 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 30.09.2014, str. 1). 

5) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Minister właściwy ds. 

rozwoju regionalnego, Beneficjent, Partner1  oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta 

uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 

realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 

                                                           
1
 Jeśli dotyczy. 



 
2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone 

specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 

2014 - 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020; 

6) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia 

projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania 

dokumentacji; 

7) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do 

usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z 

prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa 

członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy; 

8) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

10) Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 
 

 
Miejscowość, dnia                                                                                                                                   podpis  

 
 



 

 
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie 

„Żłobek w Męcince” 
Nr RPDS.08.04.01-02-0091/18-00 

 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

 
 
1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Żłobek                                    
w Męcince”.  
 
2. Projekt  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa 8: Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i 
prywatnego Poddziałanie: Godzenie życia zawodowego i prywatnego- konkursy 
horyzontalne. 

 
3. Realizatorem projektu jest Gmina Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka.  
 
4. Biuro projektu mieści się w Gminie Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka. 
 
5. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018  do 31-12-2020  w Żłobku w Męcince ,     
Męcinka 10 B. 

§ 2 
Cele i zakres wsparcia 

1. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczonych usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy 20 osób z Gminy Męcinka 
poprzez utworzenie 20 miejsc w żłobku na terenie Gminy Męcinka do 01.01.2019 r. i objęcie 
opieką 20 dzieci w wieku do 3 lat w okresie1.01.2019-31.12.2020r. (24 m-ce). 
Jego realizacja bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego działania 
zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia. 
 
2. Poprzez realizację projektu zostaną rozwiązane poniższe problemy: 

• brak miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Męcinka (woj. 
Dolnośląskie), 



 

• niskie dochody rodziców oraz wysokie koszty dojazdu i opłat za pobyt dziecka w 
oddalonych od Gminy Męcinka placówkach świadczących opiekę nad dziećmi do lat 
3, 

• brak profesjonalnej opieki, która zapewniłaby dziecku rozwój psychomotoryczny,                     
a rodzicom dała gwarancje zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i opieki. 

 
 
3. Wsparcie zostanie objętych 19 osób (19K) powracających na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 
lat 3 oraz 1 osoby (1K) pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w 
wieku do lat 3. Będą to osoby zamieszkałe/pracujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego na terenie woj. dolnośląskie- Gminy Męcinka. W ramach projektu wsparciem 
objęte zostaną 
również dzieci, rodziców wpisujących się w grupę docelową, które ukończyły 20 tydzień 
życia do 3 lat. 
 

4. W celu realizacji projektu zakłada się zatrudnienie niezbędnej kadry do opieki nad dziećmi 
w nowo powstałym żłobku: W ramach kosztów zaplanowano zatrudnienie: 5 opiekunek – 
umowy o pracę/cały etat,1 sprzątaczki- umowa o pracę/cały etat. W celu dostosowania bazy 
lokalowej oraz dydaktycznej w ramach zwiększenia ilości miejsc zaplanowano zakup: mebli 
oraz wyposażenia 1 sali przeznaczonych dla dzieci, pomocy dydaktycznych i zabawek, 
wyposażenia łazienki oraz kuchni, szatni. Zakupione wyposażenie będzie dostostosowane do 
potrzeb dzieci do lat 3 i będzie posiadało stosowne atesty. 

5. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki produktu: 
• Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem                                             

w Programie- 20 K, 
• Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- 20 miejsc, 
• Liczba osób z terenów wiejskich objętych wsparciem w programie- 20 K 

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki rezultaty: 
• Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ 

wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu- 19 K, 

• Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po 
opuszczeniu programu- 1K. 

 
 

§ 3 
Uczestnictwo w projekcie- Rekrutacja 

 
 

1. Rekrutacja do żłobka zostanie przeprowadzona w XI-XII.2018, w budynku Urzędu 
Gminy, w biurze projektu. Rekrutacja zostanie przeprowadzona poprzez złożenie 
dokumentów rekrutacyjnych : 



 

- formularz zgłoszeniowy,  
- deklaracja udziału, 

fizycznie w Biurze Projektu. Wzory dokumentów rekrutacyjnych, regulamin rekrutacji, 
materiały promocyjne wraz z innymi danymi będą dostępne on-line: - stronie www Urzędu 
Gminy w Męcince oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu. 
Dokumenty będzie można składać w wersji papierowej osobiście w Biurze Projektu. 
W ramach rekrutacji zamierza się wybrać osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego na terenie woj. dolnośląskie- Gminy Męcinka: 
 

• 1 osoba (1K) pozostających bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w 
wieku do lat 3,  

• 19 osób (19K) powracających na rynek pracy. po urlopach macierzyńskich, 
rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;  

 
 
2. Weryfikacja kwalifikowalności uczestników do projektu odbędzie się poprzez 
przedstawienie przez nich odpowiednich dokumentów: 

• oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej/biernej zawodowo,  
• zaświadczenia z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej,  
• zaświadczenie o urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym. 

 
3. Kryteria obligatoryjne- zero-jedynkowe, wyboru uczestników do projektu to: 

• -wiek dziecka (ukończony 20 tygodnia życia do 3 roku życia) - formularz 
zgłoszeniowy 

• miejsce zamieszkania: projektu zakwalifikowane zostaną osoby zamieszkujące, 
zatrudnione bądź pobierające naukę na terenie Gminy Męcinka (województwo 
dolnośląskie).-oświadczenie 

• status na rynku pracy (osób w grupie powracających na rynek pracy po urlopie 
macierzyńskim, wychowawczym na podstawie zaświadczenia od pracodawcy lub 
rodzicielskim lub osób w grupie Wyłączone z rynku pracy w związku z 
sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 3,- na podstawie zaświadczenia z PUP; 
oświadczenia -oświadczenie). 

4. Kryteria premiujące: 
• niepełnosprawność dziecka - 7pkt. - na podstawie orzeczenia/opinii                                               

o niepełnosprawności.  
• rodzic/opiekun samotnie wychowujące dziecko -na podstawie oświadczenia - 5 pkt. 
• osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium  dochodu zgodnie 

z ustawą z.dn.12.03.2014 o pomocy społecznej - na podstawie oświadczenia- 1 pkt. 
 
W ramach nowo utworzonych miejsc przyjęte zostaną dzieci, które uzyskają największą 
liczbę punktów. 

5. Rekrutacja odbywać będzie się zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji                               
i dostępności dla osób niepełnosprawnych. Płeć oraz niepełnosprawność kandydata nie będzie 
miała wpływu na rekrutacje. 

  




