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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE   

 „PrzeŁOM w aktywizacji!” 

 

 

Ja, niżej podpisany/a   

……………….......………………………………………….…………………………………….. 
imię i nazwisko Uczestnika/czki Projektu 
 

deklaruję chęć uczestniczenia w projekcie pn. „PrzeŁOM w aktywizacji!” współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanym  w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie 
społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym – ZIT realizowanym przez Stowarzyszenie PROREW (Partnera Wiodącego 
Projektu) oraz Fundacja Możesz Więcej (Partnera). 
Jednocześnie pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 
oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikacyjne uprawniające do udziału w projekcie pn. „PrzeŁOM w 
aktywizacji!”  określone w Regulaminie projektu oraz zobowiązuję się do:  
 
• systematycznego uczęszczania i czynnego udziału we wszystkich formach wsparcia 
(indywidualnych spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym w celu dokonania diagnozy 
potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, treningach kompetencji społecznych, 
jobcoachingu, indywidualnym poradnictwie prawnym i obywatelskim, indywidualnym poradnictwie 
psychologicznym, szkoleniu zawodowym, indywidualnym pośrednictwie pracy oraz trzymiesięcznym 
stażu zawodowym* lub zatrudnieniu subsydiowanym**),   
• przedkładania Stowarzyszeniu PROREW wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej realizacji projektu, 
• dostarczenia Beneficjentowi dokumentów potwierdzających podjęcie pracy na min. 3 
miesiące, tj. zaświadczenie o zatrudnieniu, kopia umowy o pracę, kopia umowy cywilnoprawnej lub 
potwierdzających założenie działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od końca udziału w projekcie, 
tj. dowód opłacenia składek ZUS, wyciąg z CEIDG/KRS,  
• zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, wpis do CEIDG lub KRS oraz dokument 
potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres min.3m-cy, zarówno  
w przypadku podjęcia pracy w trakcie uczestnictwa w projekcie jak i do 3 miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie,  
• dostarczenia Beneficjentowi zaświadczenia/oświadczenia np. o podjęciu 
nauki/wolontariatu/rejestracji w urzędzie pracy, zaświadczenia od lekarza/psychologa/terapeuty 
zarówno w przypadku przerwania udziału jak i do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie,  
• dostarczenia Beneficjentowi dokumentów niezbędnych do wyliczenia wskaźników rezultatu, 
tj. kopie certyfikatów, dyplomów, wyników egzaminów, zaświadczeń o uzyskaniu kwalifikacji 
wydanych przez organ uprawniony, oświadczenia/zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzającego fakt 
poszukiwania pracy, kopie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, zaświadczenia z zakładu  
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pracy/ZUS/US, wpis do CEIDG/KRS (w przypadku osób pracujących na własny rachunek) do 4 tygodni 
od zakończenia udziału w projekcie. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem projektu i akceptuję jego 
postanowienia, w tym warunki uczestnictwa w projekcie.  

 
 
 
 
 
………………………………………….                                       ……..……………………………………………………… 
         miejscowość, data                                           czytelny podpis Uczestnika/-czki Projektu 
 
 
 

 
* zgodnie z założeniami IŚR;  
** zgodnie z założeniami IŚR; 


