………………………………………………………

(miejscowość, data)
………………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika projektu)

Nr wniosku:

………………………………………………………

(adres zamieszkania)
Pole wypełnia pracownik Biura Projektu

………………………………………………………

(PESEL)

WNIOSEK
o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia/osobą zależną
Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną ze środków projektu
„Skuteczna droga do aktywizacji” nr RPLU.10.02.00-06-0049/17, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Oświadczam, że od dnia ……………. do dnia …………... uczestniczyłem/am w stażu
zawodowym organizowanym w ramach ww. projektu i w związku z tym poniosłam/łem koszty opieki
nad dzieckiem/osobą zależną:
1.

…………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka/osoby zależnej)

……………………………………………………
(data urodzenia dziecka)

2.

………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa placówki/nazwisko i imię osoby sprawującej opiekę)

3.

…………………………………………………………………………………………………………………
(koszt, który został poniesiony w związku z opieką, z zaznaczeniem ilości godzin i okresu jakie obejmuje)

Wnoszę o zwrot poniesionych przeze mnie kosztów opieki w trakcie mojego uczestnictwa w zajęciach.
Kwotę zwrotu proszę przekazać na mój osobisty rachunek bankowy:
……………………………………………………………………………………………………............
Nazwa i oddział banku:

Numer rachunku bankowego:

Składam niniejszy wniosek i oświadczam, że znana jest mi treść zapisu w regulaminie w zakresie „Zwrot kosztów
opieki nad dzieckiem/osobą zależną”
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

_____________________________________
/ podpis Wnioskodawcy/ *
niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIKI (KSEROKOPIE POTWIERDZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM):
Opieka nad dzieckiem.
• akt urodzenia dziecka,
• umowa ze żłobkiem lub przedszkolem lub inną instytucją uprawnioną do sprawowania opieki
nad dziećmi/ umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną sprawującą opiekę (z wyłączeniem osób
blisko spokrewnionych z Uczestnikiem Projektu oraz jego dzieckiem),
• dokument potwierdzający poniesiony koszt np. faktura z przedszkola/żłobka, rachunek do
umowy cywilnoprawnej
• dowód dokonania zapłaty rachunku lub faktury (za dany okres opieki).
Opieka nad osobą zależną.
• dokument potwierdzający fakt pozostawania opiekunem osoby zależnej,
• dokument potwierdzający stan zdrowia tej osoby np. orzeczenie o niepełnosprawności
ze wskazaniem o konieczności zapewnienia stałej opieki
• umowa z instytucją uprawnioną do sprawowania opieki nad osobą zależną umowa
cywilnoprawna z osobą fizyczną sprawującą opiekę (z wyłączeniem osób blisko
spokrewnionych z Uczestnikiem Projektu oraz osobą zależną),
• dokument potwierdzający poniesiony koszt jest np. faktura z instytucji świadczącej usługi
opiekuńcze, rachunek do umowy cywilnoprawnej
• dowód dokonania zapłaty rachunku lub faktury (za dany okres opieki).

POUCZENIE
1. Zwrot przysługuje za każdy miesiąc udziału Uczestnika Projektu w stażu zawodowym
(potwierdzony listami obecności), nie może jednak przekroczyć 415,55zł brutto/ za miesiąc
opieki nad dzieckiem/osobą zależną
2. W przypadku niepełnego miesiąca wysokość zwrotu nalicza się proporcjonalnie.
3. Okres poniesionych kosztów musi się pokrywać z okresem udziału Uczestnika Projektu w stażu
zawodowym.
4. Zwrot nie przysługuje za dni nieobecności na stażu.
5. Zwrot przysługuje w wysokości uzgodnionej w zawartej umowie, nie wyższej jednak niż połowa
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, na każde dziecko, na opiekę, którego poniesiono koszty, w danym miesiącu.

ZASADY WYPŁATY ZA OPIEKĘ
1. Uczestnikom projektu przysługuje refundacja kosztu wynajęcia opiekuna osoby zależnej i dzieci
w trakcie odbywania stażu zawodowego
2. Przez osobę zależną należy rozumieć osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek
stałej opieki (np. małe dziecko, osoba niepełnosprawna, osoba chora, osoba w podeszłym wieku)
3. Możliwość skorzystania z refundacji dotyczy co najwyżej 30 osób, będących uczestnikami
projektu.
4. Wsparcie przewidziane jest dla 4 uczestników projektu sprawujących opiekę prawną/rodziców
w kwocie 415,55 zł miesięcznie (3 miesiące stażu * 415,55 zł = 1246,65 zł brutto miesięcznie)
5. Środki przyznawane będą w oparciu o kolejność zgłoszenia deklaracji ubiegania się o wypłatę
środków.

