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Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
 

Ja, niżej podpisany/a ........................................................................................................... 

 

PESEL ...................................................................................................................................  

deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie pn. „ ODWAŻNY MALUSZEK W GMINIE 

GDÓW ”  oraz objęcia usługą opieki żłobkowej mojego dziecka 

 

........................................................................................../imię i nazwisko dziecka/ 

Projekt jest realizowany przez RE-BUD Firma usługowa Bogusława Darowska 

w okresie 16.04.2020r. do 30.09.2021r. i współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na 

rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym”.  

 
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U. nr 88, poz.533 z późn. zm.) za złożenie danych 
niezgodnych z prawdą, oświadczam, że: 
 
1. spełniam kryteria kwalifikowalności (formalne) uprawniające do udziału 
w projekcie tj.: 

A. Sprawuję opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia 
życia do lat 3, które planuję oddać do żłobka. 

□ TAK             □ NIE 

B.1. Pozostaję bez pracy lub przebywam na urlopie wycho-
wawczym i zamierzam wejść na rynek pracy po przerwie 
związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3, 
/+ Załączam Zaświadczenie z Urzędu Pracy/ 
 + Załączam Zaświadczenie o zatrudnieniu i url. wychowawczym/  
+ Załączam Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy wraz z Za-
świadczeniem ZUS/ 
 

lub 

□ TAK             □ NIE 

B.2. Przebywam na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim 

i zamierzam powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z 

opieką nad dzieckiem do lat 3,  

/+ Załączam Zaświadczenie o zatrudnieniu/ Zaświadczenie 

o przebywaniu na ww. urlopie 
 

lub 

□ TAK             □ NIE 
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B.3. Pozostaję w zatrudnieniu i udział w Projekcie umożliwi 

mi utrzymanie zatrudnienia. 

/+ Załączam Zaświadczenie o zatrudnieniu/. 

□ TAK             □ NIE 

C. Zamieszkuję w myśl Kodeksu Cywilnego lub pracuję lub uczę 

się na terenie Gminy Wiejskiej Gdów. 

 

 

/adres : ………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………………………/ 

□ TAK             □ NIE 

 
 
2. spełniam kryteria premiujące do udziału w projekcie: 

Jestem pozostający bez pracy lub bierny zawodowo -np. bezrobotny 
lub przebywający na urlopie wychowawczym (5 pkt.) 

□ TAK             □ NIE 

Jestem pracujący i/lub pozostający na urlopie macierzyńskim/ 
rodzicielskim (3 pkt.) 

□ TAK             □ NIE 

Jestem samotnym rodzicem/opiekunem prawnym (5 pkt.) □ TAK             □ NIE 

Jestem osobą niepełnosprawną (3 pkt.) 
/+ Załączam Orzeczenie o niepełnosprawności*/ 

□ TAK             □ NIE 

Jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka niepełnosprawnego 
(6 pkt.) /+ Załączam Orzeczenie o niepełnosprawności */ 

□ TAK             □ NIE 

Jestem rodzicem co najmniej 3-ki dzieci (2 pkt.) □ TAK             □ NIE 

*Orzeczenie o niepełnosprawności lub w przypadku dziecka opinia o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 
Oświadczam równocześnie, że zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji do projektu 

pn. „ODWAŻNY MALUSZEK W GMINIE GDÓW” i przyjmuję postanowienia tam zawarte 

bez zastrzeżeń. Zostałem/am poinformowany/a, iż moje uczestnictwo w projekcie jest 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

 

 

 
 
 
……………………………………... 
  /Miejscowość i data/ 

 ……………………………………... 
/czytelny podpis Uczestnika 

projektu/ 
 


