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Załącznik nr 7 do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Projekt „Elastyczny Klub Malucha = Rodzic na rynku pracy”

DANE UCZESTNIKA
Imię
Nazwisko
PESEL
Płeć

K

M
Podstawowe

Wykształcenie

Gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
DANE KONTAKTOWE
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr budynku

Nr lokalu

Telefon kontaktowy

Adres e - mail
SZCZEGÓŁY WSPARCIA

Osoba należąca do mniejszości narodowej

TAK

lub etnicznej, migrant, osoba obcego

ODMOWA UDZIELNIA INFORMACJI

pochodzenia

NIE
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Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem
z dostępu do mieszkań

NIE
TAK
TAK

Osoba z niepełnosprawnościami

ODMOWA UDZIELNIA INFORMACJI
NIE

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej

Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu:

TAK
ODMOWA UDZIELNIA INFORMACJI
NIE
osoba przebywająca na urlopie
macierzyńskim
osoba przebywająca na urlopie
rodzicielskim
osoba przebywająca na urlopie
wychowawczym
osoba bezrobotna niezarejestrowana
w ewidencji Urzędu Pracy
lub
osoba bezrobotna niezarejestrowana
w ewidencji Urzędu Pracy w tym osoba
długotrwale bezrobotna tj. nieprzerwanie
bezrobotna przez okres ponad 12 miesięcy w
przypadku osób od 25 roku życia lub przez
ponad 6 miesięcy w przypadku osób do 25 roku
życia.
osoba bezrobotna zarejestrowana
w ewidencji Urzędu Pracy
lub
osoba bezrobotna zarejestrowana
w ewidencji urzędu Pracy w tym osoba
długotrwale bezrobotna ( zgodnie z definicją
osoby długotrwale bezrobotnej powyżej)
osoba bierna zawodowo (Osoby bierne
zawodowo to osoby, które w danej chwili
nie tworzą siły roboczej, tzn. nie pracują i nie są
bezrobotne. Za biernych zawodowo uznaje się
m.in. studentów studiów stacjonarnych, osoby na
urlopach wychowawczych, o ile nie są
zarejestrowane jako bezrobotne.)
osoba pracująca
Proszę podać miejsce zatrudnienia:
…………………………………………………......
……………………………………………………..
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Proszę podać wykonywany zawód:
…………………………………………………......
……………………………………………………..

Ja niżej podpisany/podpisana deklaruję udział w projekcie „Elastyczny Klub Malucha = Rodzic na
rynku pracy” (nr umowy UDA-RPPD.02.02.00-20-0079/17-00) realizowanym przez Wyższą Szkołę
Ekonomiczną w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie
2.2 Działanie na rzecz równowagi praca – życie.
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Elastyczny Klub
Malucha = Rodzic na rynku pracy”.
2. Zobowiązuję się do stosowania Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie
„Elastyczny Klub Malucha = Rodzic na rynku pracy” wraz ze wszelkimi zmianami, o
których zostanę powiadomiony/a przez Realizatora Projektu.
3. Spełniam kryteria uprawniające mnie do udziału w Projekcie.
4. Do projektu przystępuję w celu podniesienia poziomu swojej aktywności zawodowej, w tym
powrotu do pracy/podjęcia pracy i podejmę w tym kierunku wszelkie niezbędne starania.
5. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po
jego zakończeniu. W terminie nie przekraczającym 4 tygodni po zakończeniu udziału w
Projekcie złożę Oświadczenie o statusie Uczestnika Projektu w chwili zakończenia udziału w
Projekcie wraz z kopią umowy o pracę, umowy zlecenia, poświadczenie samozatrudnienia
itp.(Oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu) lub w przypadku braku
zatrudnienia i dalszego aktywnego poszukiwania pracy oraz gotowości jej podjęcia,
aktualnego Zaświadczenia o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna Urzędzie Pracy( wzór
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu)
6. Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składnie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
8. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia zgodnie z §233
Kodeksu Karnego, oświadczam, że dane podane w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne
z prawdą.
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Od czasu podpisania przeze mnie formularza rekrutacyjnego zmianie uległy następujące dane:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..
miejscowość, data

…………………………………………….
czytelny podpis Uczestnika Projektu

Data pierwszego wsparcia ( wypełnia upoważniony członek Zespołu projektowego):

…………………………………………..
miejscowość, data

……..………………………………………………
czytelny podpis członka Zespołu projektowego

