
  

 
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 Kwestionariusz rekrutacyjny do projektu 
„Opieka nad maluszkami – Tuli, luli Wadąska” – żłobek zlokalizowany przy ul. Wadąskiej 5 

 

Informacje o projekcie 

1 Projekt „Opieka nad maluszkami – Tuli, luli Wadąska” 

2 Nr wniosku RPWM.10.04.00-28-0001/19 

3 Priorytet  10. Regionalny rynek pracy 

4 Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 

 
POLA DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OSOBĘ CHCĄCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE – DANE 

RODZICA 

Dane podstawowe – dane rodzica 

Imię/Imiona 
 

Nazwisko 
 

Miejsce i data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)  

PESEL 
 

Płeć  Kobieta                         Mężczyzna 

Wykształcenie  

 Podstawowe  

 Gimnazjalne                

 Ponadgimnazjalne 

 Policealne     

 Wyższe 

Dane kontaktowe – adres zamieszkania 

Województwo Powiat Gmina 

 
 
 

 

Miejscowość Adres zamieszkania (ulica/ nr budynku/ nr lokalu)  

 
 
 

Wieś/Miasto Kod pocztowy 

 Wieś      Miasto 
 
 

Telefon kontaktowy Adres e-mail 

 
 
 

Status na rynku pracy 

1. Czy jest Pan/i osobą pracującą? 
 
Jeśli NIE proszę przejść do pytania 2. Jeśli TAK to: 

 
na urlopie macierzyńskim 
na urlopie rodzicielskim 

 Tak      Nie 
 
 
 

 Tak      Nie 
 Tak      Nie 

2. Czy jest Pan/i osobą bezrobotną? 
Bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie pracy? 
Bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy? 
Długotrwale bezrobotną? 

 Tak      Nie 
 Tak      Nie 
 Tak      Nie 
 Tak      Nie 
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Jeśli NIE proszę przejść do pytania 3. Jeśli TAK to: 

 
na zasiłku macierzyńskim 
na urlopie wychowawczym 

 
 

 Tak      Nie 
 Tak      Nie 

3. Czy jest Pan/i osobą bierną zawodowo? 

Jeśli NIE proszę przejść do pytania 4. Jeśli TAK to: 
na urlopie wychowawczym 

NA PYTANIA PONIŻEJ ODPOWIADA TYLKO OSOBA BIERNA ZAWODOWO: 

Czy jest Pan/i  w tym momencie gotowa do podjęcia pracy? 

Czy Pan/i w tym momencie (przed oddaniem dziecka do żłobka) aktywnie 
poszukuje pracy? 

 Tak      Nie 

 

 Tak      Nie 

 

 Tak      Nie 

 

 Tak      Nie 

4. Czy prowadzi Pan/i działalność gospodarczą?  Tak      Nie 

5. Czy jest Pan/i rodzicem/opiekunem prawnym dziecka do lat 3?  Tak      Nie 

 

Status uczestnika projektu 

Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 
pochodzenia 

 Tak      Nie 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  Tak      Nie 

Osoba z niepełnosprawnościami  Tak      Nie 

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

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Wyrażam wole uczestnictwa w projekcie „Opieka nad maluszkami – Tuli, luli Wadąska” i jednocześnie 

przyjmuję do wiadomości, iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z 

zakwalifikowaniem do projektu. W razie ostatecznego zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie 

zobowiązuję się do podpisania umowy regulującej szczegółowo zasady udziału w projekcie. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, iż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych lub 

niepełnych danych oświadczam, że informacje podane w niniejszej ankiecie są kompletne i zgodne ze 

stanem faktycznym. 

4. Spełniam kryteria kwalifikowalności ujęte w Szczegółowym Opisie Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 uprawniające do udziału w 

projekcie „Opieka nad maluszkami – Tuli, luli Wadąska”. 

5. Zobowiązuję się do przekazania informacji dotyczących mojej sytuacji po zakończeniu udziału w 

Projekcie, w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału. 

6. Zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności 

zatrudnieniowej i/lub zawodowej po zakończeniu udziału w Projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia 

udziału). 

 
 
                 

……………………………………                                 ……….……………………………..………                
                   Data                                                                            Czytelny podpis zgłaszającej się osoby  


