
 

Projekt „Aktywnie zintegrowani w Małomicach”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7.Równowaga społeczna;  Działania 7.1. 

Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej 
 

                  Deklaracja uczestnictwa w projekcie – p r z y s t ą p i e n i e -  u m o w a  

„AKTYWNIE ZINTEGROWANI W MAŁOMICACH“ 
 
Ja, niżej podpisana/y 

………………………………………………................................................................................................  
 (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

zamieszkała/y 

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

………………………………………………................................................................................................ 
 (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy) 

 

telefon kontaktowy: ……………….…………………….……………. 

e-mail: ……………………………………………………………………….. 

numer PESEL: …………………………………………………………..… 

wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie „Aktywnie zintegrowani w Małomicach“ przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Małomicach  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. 

Równowaga społeczna, Działanie nr 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez osrodki  pomocy społecznej. 

Jednocześnie oświadczam, że spełniam kryteria obligatoryjne rekrutacji, dotyczące Uczestnika Projektu, co oznacza 

że: 

 jestem osobą pełnoletnią, 

 zamieszkuję na terenie Gminy Małomice  w rozumieniu KC 

 jestem osobą bezrobotną / bierną zawodowo 

 zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

Ponadto oświadczam, że: 

 zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest wspierany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- 

Lubuskie 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. Równowaga społeczna, Działanie nr 7.1. Programy aktywnej 

integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. 

   zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego warunki; 

  zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń   

  i jednocześnie potwierdzam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

Na podstawie Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie   zobowiązuję się do przekazania w terminie do 3 miesięcy od 

zakończenia udziału w projekcie danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego (np. 

status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu, podjęcie pracy) oraz w razie potrzeby wzięcia udziału w 

badaniu ewaluacyjnym projektu w czasie jego trwania i po zakończeniu. 

 

W przypadku podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia w trakcie uczestnictwa w projekcie lub w ciągu 4 tygodni 

od zakończenia udziału w projekcie zobowiązuję się niezwłocznie dostarczyć do Osrodka Pomocy Społecznej w 

Małomicach ul. Fabryczna 3 do sekretariatu, dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności 
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Projekt „Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar” współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7.Równowaga 

społeczna;Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej 

zatrudnieniowej,tj:. 

1) kserokopię umowy o pracę /lub  umowy cywilno-prawnej, (z oryginałem do wglądu) lub zaświadczenie z zakładu 

pracy o zatrudnieniu, 

2) wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG / KRS oraz poświadczenie o odprowadzeniu składek  ZUS za 

okres 3 m-cy. 

 

 

 

Data, miejscowość i podpis: 

 

................................................................................................................................ 

 

 

 

 


