Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
w projekcie
„Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową!”

Wyrażam zgodę na udział w projekcie pt. „Czas na zmiany – przepis na aktywność społecznozatrudnieniową!” nr RPMA.09.01.00-14-9797/17 współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowanym przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
w partnerstwie z Gminą Miasta Pionki/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pionkach w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu.
Jednocześnie oświadczam, że:
 Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w projekcie „Czas na zmiany – przepis na
aktywność społeczno-zatrudnieniową!” nr wniosku RPMA.09.01.00-14-9797/17 zawartymi w
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, akceptuję wszystkie postanowienia ww. regulaminu oraz
spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w ww. regulaminie,
• Zostałem/-am poinformowany/-a, iż projekt „Czas na zmiany – przepis na aktywność społecznozatrudnieniową!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,
• Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas
pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników,
• Wyrażam zgodę na nieodpłatne fotografowanie i publikację mojego wizerunku w związku z
realizacją projektu „Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową!”
realizowanym przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” w partnerstwie z
Gminą Miasta Pionki/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pionkach na potrzeby
dokumentowania działań realizowanych w ramach projektu zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. Zm.),
• 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.
Jednocześnie zobowiązuję się do:
 obecności na spotkaniach organizowanych w ramach projektu,
 wypełniania testów, ankiet (związanych z badaniami ewaluacyjnymi) i udzielania informacji,
zarówno w trakcie trwania projektu jak i po jego zakończeniu,
 stosowania się do reguł określonych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Czas na zmiany –
przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową!”,
 przekazania informacji dotyczącej mojej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie pn. „Czas na
zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową!” (do 4 tygodni od zakończenia udziału),
 dostarczenia Realizatorom projektu w terminie 7 dni kalendarzowych dokumentów
potwierdzających dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno – zatrudnieniowej i
zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub dokumentów potwierdzających dalszą aktywizację za
okres 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (np. opinia wystawiona przez
psychologa/doradcę/terapeutę, zaświadczenie z instytucji tj. OPS, poradnia psychologiczna,
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zawodowa, instytucji szkoleniowej, zaświadczenie o podjęciu nauki, zaświadczenie o
zarejestrowaniu się w PUP),
 dostarczenia Realizatorom projektu w terminie 7 dni kalendarzowych dokumentów
potwierdzających podjęcie zatrudnienia przez Uczestnika projektu w trakcie udziału w projekcie jak
i do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (np. kopia umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające
prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące, dowód opłacenia należnych
składek na ubezpieczenia społeczne przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności
gospodarczej).

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i
w przyszłości przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” oraz Gminę Miasta
Pionki/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach oraz organy administracji rządowej oraz
samorządowej lub upoważnione przez nie instytucje (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) – w celach
związanych z realizacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
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