Załącznik nr 4 do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„W stronę pracy”
nr RPWM.11.01.02-28-0031/20 realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ja, niżej podpisana/y……………………………………………………………………………………………………………….
PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
deklaruję swój udział w Projekcie „W stronę pracy” realizowanym przez Koncept-Edukacja
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020, nr projektu: RPWM.11.01.02-28.0031/20.
Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym nie uległy
zmianie i są
nadal aktualne.
Oświadczam, że spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie „W stronę pracy”, tj.:
✓ jestem osobą zamieszkującą (w rozumieniu
przepisów
Kodeksu
Cywilnego) na obszarze MOF Olsztyna (w tym obszar wyznaczony do
rewitalizacji), tj. BARCZEWO(gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski),
DYWITY (gmina wiejska), GIETRZWAŁD (gmina wiejska), JONKOWO (gmina
wiejska), PURDA (gmina wiejska), STAWIGUDA (gmina wiejska), OLSZTYN
(miasto);
✓ jestem osobą zagrożoną ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego;
✓ jestem osobą korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej lub
kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (tj. spełniającą
więcej niż jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej);
✓ jestem osobą w wieku 18-64 lata;
✓ nie jestem osobą odbywającą karę pozbawienia wolności.
Proszę poniżej zaznaczyć wszystkie opcje, które dotyczą Pana/Pana sytuacji.
Jestem:
 kobietą;
 osobą bezrobotną;
 osobą długotrwale bezrobotną;
 osobą o niskich kwalifikacjach (do ISED 3 włącznie);
 osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 osobą z niepełnosprawnością;
 osobą o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z
niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi
 osobą korzystającą z PO PŻ.
Jednocześnie oświadczam, iż:
1. Zostałem/-am poinformowany/a, że projekt „W stronę pracy” jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
RPWM.11.01.02-28-0031/20

2. Zapoznałam/em się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa i wyrażam zgodę na uczestnictwo, jednocześnie akceptując warunki
Regulaminu.
3. Zobowiązuje się wypełniania wszelkich formularzy, ankiet, testów oraz podpisywania list
obecności i umów dostarczonych w ramach realizowanego projektu. Mam świadomość, że
dokumenty te posłużą w procesie monitorowania, kontroli
i ewaluacji niniejszego
projektu.
4. W związku z przystąpieniem do Projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku
do celów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z Projektem.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. Wizerunek mój może być
użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, bez obowiązku
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za
nieetyczne. Niniejsza zgoda dotyczy zdjęć i filmów z moim udziałem, dokumentujących
wyłącznie moje uczestnictwo w Projekcie. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym
również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) z tytułu wykorzystywania mojego
wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.
5. Zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień Indywidualnych Ścieżek Reintegracji i
Indywidualnych Planów Działania.
6. Zobowiązuje się do systematycznego udziału w zajęciach.
7. Zobowiązuje, się do dostarczenia informacji oraz dokumentów na temat mojej sytuacji na
rynku pracy w okresie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie, w tym dokumentów
potwierdzających zatrudnienie: kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej/
zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/ w przypadku podjęcia działalności gospodarczej:
zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta lub
Gminy, lub wyciąg z wpisu do CEIDG lub KRS, wraz z dowodem opłacenia należnych składek na
ubezpieczenia społeczne/oświadczenie UP potwierdzające jego status jako osoby pracującej.
8. Zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika
efektywności zatrudnieniowej oraz efektywności społecznej w okresie do 3 miesięcy od
zakończenia udziału w Projekcie (również w przypadku przerwania udziału w Projekcie), tj.
dokumentów potwierdzających zatrudnienie (o ile je podejmę): kopia umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej (jeśli dotyczy: oświadczenie o wysokości wynagrodzenia/rachunek za
wykonanie zlecenia)/ zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/ w przypadku podjęcia
działalności gospodarczej: wpis do CEIDG/KRS i dowód opłacenia odpowiednich składek na
ubezpieczenia społeczne);
9. Oświadczam, że w terminie udziału w formach wsparcia w ramach niniejszego projektu nie
będę korzystać z takiego samego zakresu wsparcia w tym samym okresie, w ramach innych
projektów.
Uprzedzony/-a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje
są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez
upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr
ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą.

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