DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pt. „Rodzice w pracy - dzieci w żłobku Planeta Urwisów na Bemowie”, Umowa nr RPMA.08.03.02-14-b270/1800
Deklaracja zgody na wzięcie udziału w projekcie
1.

Ja niżej podpisany/a deklaruję zgodę na uczestniczenie w projekcie realizowanym przez FIRST STEP
Łukasz Podgórski z siedzibą pod adresem: ul. Aleksandra Gajkowicza 11 lok. 3, 03-562 Warszawa,
finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.3
Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3,
Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2.

Oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie:

- Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.
a. jestem opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3;
b. zamieszkuję/pracuję/ uczę się w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze ZIT WOF
c. jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 pracującym lub powracającym na rynek pracy
po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym;
3. Deklaracja powrotu do czynnego życia zawodowego
- Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć powrotu do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej
z urodzeniem i/lub wychowywaniem dzieci do lat 3 lub jego utrzymania.
- Zobowiązuję się w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie do przedstawienia dokumentu
potwierdzającego powrót na rynek pracy.
4. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WM 2014-2020.
5. Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu uczestnictwa w projekcie.
6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka do celów
realizacji projektu.
7. Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu
rekrutacyjnym do projektu, jak również w innych dokumentach dotyczących Projektu. Jednocześnie jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów z art. 233§ 1 Kodeksu Karnego za oświadczenie
nieprawdy lub zatajenie prawdy, w związku z art. 75 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
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