Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – składany po zakwalifikowaniu się
do projektu

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisany/a ……………………………….…………………….………..…………,
PESEL:………………………………………………….…………………………..………..,
deklaruję uczestnictwo w projekcie pn. „Stwórz dziecku szczęśliwy dom”, realizowanym
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki
zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”, realizowanym
w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.09.02.01-14-8886/17-00, przez Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy w partnerstwie z Fundacją Chrześcijańską „NEBO”.
W ramach projektu deklaruję uczestnictwo w następujących działaniach:
- tu należy wpisać działania w których dana osoba planuje uczestniczyć, należy wpisać każde
działanie przy osobnym tiret, określając działania należy kierować się zadaniami z wniosku o
dofinansowanie oraz diagnozą
Jestem świadoma/świadomy, że koszt mojego uczestnictwa w projekcie współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, a obecność na zajęciach/spotkaniach
jest obowiązkowa. Nieobecność może być usprawiedliwiona w wyjątkowych sytuacjach
i potwierdzona stosownym dokumentem:
- choroba/zwolnienie lekarskie,
- wyjazd służbowy/delegacja,
- nagły wypadek losowy.
Ww. dokumenty przekażę koordynatorowi projektu w celu uzupełnienia dokumentacji
projektu.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

*

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane również przez jej prawnego opiekuna.
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Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe wykorzystanie
i rozpowszechnianie mojego wizerunku, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania,
przez Organizatora (Lidera) projektu „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” – miasto stołeczne
Warszawa i Partnera Projektu: Fundację Chrześcijańską NEBO – w celach wynikających z
zasad realizacji, dokumentowania i promocji ww. Projektu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2018 poz. 1191, z późn. zm.), to
jest w szczególności dla celów dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej oraz promocji
działań, w ramach Projektu w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych
mediów/kanałów dystrybucji informacji o Projekcie. Jednocześnie oświadczam, że
wykorzystanie zdjęć i nagrań video nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych.
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W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane również przez jej prawnego opiekuna.
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Proszę uzupełnić jeśli jest Pan/Pani osobą aktywną zawodową (pracującą):
Jestem osobą pracującą zatrudnioną w ( nazwa zakładu pracy):
………………………………………………………………………………………………
Rodzaj przedsiębiorstwa (zakreślić właściwe):
 administracja rządowa
 administracja samorządowa
 inne
 MMŚP: mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo/średnie przedsiębiorstwo
 organizacja pozarządowa
 prowadzę działalność na własny rachunek
 duże przedsiębiorstwo
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 wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej
 pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej
 rolnik
 inny, …………………………………………….
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