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Przedszkole Ekologiczno-Językowe "Zaczarowany Domek'' Urszula
Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin
Zaczarowany domek - szansą dla rodziców dzieci do lat 3 powracających na
rynek pracy
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Czas trwania
projektu

01.04.2018 - 31.08.2019
Kraj

□ Polska

□ inny, jaki? ………….……

□ Indywidualny
Rodzaj Uczestnika

I

Dane
podstawowe
Miejsce
zamieszkania

□ pracownik lub
przedstawiciel
instytucji

Nazwa instytucji:

Imię (imiona)
Nazwisko
PESEL
Płeć

□ kobieta

□ mężczyzna

Wiek w chwili
przystąpienia do projektu
□ niższe niż podstawowe (ISCED 0)
Wykształcenie

□ podstawowe (ISCED 1)
□ gimnazjalne (ISCED 2)
□ ponadgimnazjalne (ISCED 3)
□ wyższe (ISCED 5-8)

Województwo
Powiat
Miejscowość
Ulica
Numer budynku
II

Dane
kontaktowe

Numer lokalu
Kod pocztowy
Obszar wg stopnia
urbanizacji
(DEGURBA)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Data zakończenia udziału w projekcie

□ Osoba bezrobotna nierejestrowana w ewidencji urzędów

III

Szczegóły
wsparcia
Status
uczestnika
projektu

pracy, w tym:
□osoba długotrwale bezrobotna
□ inne
□ Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji
urzędów pracy, w tym:
□osoba długotrwale bezrobotna
□ inne
□ Osoba bierna zawodowo, w tym
□ osoba ucząca się
□ osoba nie uczestnicząca w kształceniu lubszkoleniu
□ inne
□ Osoba pracująca, w tym
□ osoba pracująca w administracji rządowej
□ osoba pracująca w administracji samorządowej
□ osoba pracująca w MMŚP
□ osoba pracująca w organizacji pozarządowej
□ osoba pracująca na własny rachunek
□ osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie
□ inne
Wykonywany zawód
□ Instruktor praktycznej nauki zawodu
□ Nauczyciel kształcenia ogólnego
□ Nauczyciel wychowania przedszkolnego
□ Nauczyciel kształcenia zawodowego
□ Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia
□ Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji
społecznej
□ Pracownik instytucji rynku pracy
□ Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego
□ Pracownik instytucji systemu wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej
□ Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej
□ Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej
□ rolnik
□ inny
Zatrudniony
w:

IV.

Rodzaj
przyznanego
wsparcia

Opieka nad dzieckiem do lat 3

(podaj nazwę zakładu pracy)
…………………………………………..

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

□ tak
□ nie
□ odmowa
informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań

□ tak
□ nie
□ tak
□ nie

Osoba z niepełnosprawnościami

V.

Status
uczestnika
projektu w
chwili
przystąpienia
do projektu

□ odmowa
informacji
□ tak
Osoba przebywająca w
gospodarstwie domowym bez
osób pracujących

w tym: w
gospodarstwie
domowym z
dziećmi
pozostającymi na
utrzymaniu

□ nie
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z
jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
(innej niż wymienione powyżej)
Rodzic lub opiekun prawny dziecka w wieku do lat 3
Rodzic lub opiekun prawny dziecka z
niepełnosprawnościami
Rodzic lub opiekun samotnie opiekujący się dzieckiem
Osoba planująca powrót do czynnego życia
zawodowego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu monitoringu oraz
ewaluacji projektu oraz programu

□ tak

□ nie

□ tak
□ nie
□ tak
□ nie
□ tak
□ nie
□ tak
□ nie
□ tak
□ nie
□ tak
□ nie
□ tak
□ nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie danych osobowych
Dziennik Ustaw Nr 133 poz.883
Czytelny podpis uczestnika projektu

Pojęcie

Definicje

Osoba bezrobotna
niezarejestrowana w
ewidencji urzędów pracy

Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca
zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako
bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne
zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww.
definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub
rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie
pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.

Osoba bezrobotna
zarejestrowana w
ewidencji urzędów pracy

Osoba długotrwale
bezrobotna

Osoby bierne zawodowo

Osoba ucząca się

Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca
zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako
bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne
zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww.
definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z
tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
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).
To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie
pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów
studiów stacjonarnych. 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).
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie
pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane
za bierne zawodowo.
Osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym.

Osoba, która nie uczy się ani nie szkoli. W przypadku projektów realizowanych
w osi I PO WER osobę niekształcącą się należy definiować jako osobę, która nie
uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie
formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie
szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół
ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie
Osoba nieuczestnicząca w studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym).
kształceniu lub szkoleniu Natomiast osobę nieszkolącą się jako osobę nieuczestniczącą w pozaszkolnych
zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym
idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona
udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w
okresie ostatnich 4 tygodni.

Osoba pracująca

Osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje
wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba
posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie
pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie
się lub szkolenie.
Osoba prowadząca działalność na własny rachunek – prowadząca działalność
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - jest również
uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
1. Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub
gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli
przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.
2. Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej,
praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie
zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na
przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego
gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w
swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc
dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach).
3. Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej,
gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego
zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach
przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający
członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną
przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą,
gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub
prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa
domowego.
Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny
uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”.
Żołnierz poborowy, który wykonywał określoną pracę, za którą otrzymywał
wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie jest
uznawany za "osobę pracującą".
Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym
jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny
od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę
nad dzieckiem) jest uznawany za „osobę pracującą”.
Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako
nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie
mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) jest uznawana
za „osobę bierną zawodowo”, chyba że jest zarejestrowana już jako „osoba
bezrobotna” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je
rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku
Pracy: Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób
bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość
zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do
zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku
prac, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak
należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy,
które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do
uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego
i instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki
publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach
zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie
wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane są
przez określony czas ze środków publicznych.

Osoby żyjące w
gospodarstwach
domowych bez osób
pracujących

Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w
którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo
bierni zawodowo.
Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna):
 posiadająca wspólne zobowiązania
 dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby
 wspólnie zamieszkująca.
Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również
grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym
adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny
posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny.
Gospodarstwem domowym nie jest:
gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako
przeciwieństwo prywatnych); przede wszystkim szpitale, domy opieki dla osób
starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, szkoły z internatem,
pensjonaty, hotele robotnicze itp.
Kategoria obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub - w przypadku braku
informacji - sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w
projekcie.

Wskaźnik jest podkategorią wskaźnika dot. osób żyjących w
gospodarstwach domowych bez osób pracujących. Oznacza to, że osoba
wykazana w kategorii dot. gospodarstw domowych bez osób pracujących, z
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu powinna być również wykazana we
wskaźniku dot. gospodarstw domowych bez osób pracujących.
Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w
którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo
bierni zawodowo.
Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna):
 posiadająca wspólne zobowiązania
 dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby
Osoby żyjące w
 wspólnie zamieszkująca.
gospodarstwie domowym Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również
bez osób pracujących, z
grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym
dziećmi pozostającymi na adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny
utrzymaniu
posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny.
Gospodarstwem domowym nie jest:
 gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako
przeciwieństwo prywatnych); przede wszystkim szpitale, domy opieki
dla osób starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne,
szkoły z internatem, pensjonaty, hotele robotnicze itp.
Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata,
które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. Wiek dzieci liczony jest od
daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie.
Kategoria obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub - w przypadku braku
informacji - sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w
projekcie.
Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna):
Osoby żyjące w
 posiadająca wspólne zobowiązania
gospodarstwie
 dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby
składającym się z jednej
 wspólnie zamieszkująca.
osoby dorosłej i dzieci
Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również
pozostających na
grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym
utrzymaniu
adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny
posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny.
Gospodarstwem domowym nie jest:

- gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako
przeciwieństwo prywatnych); przede wszystkim szpitale, domy opieki dla osób
starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, szkoły z internatem,
pensjonaty, hotele robotnicze itp.
Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata,
które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. Wiek dzieci liczony jest od
daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie.
Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Wiek uczestników liczony jest od daty
urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Kategoria
obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub - w przypadku braku informacji sytuację z roku
poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie.

