Załącznik nr 6 do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Ja, niżej podpisana/y,
…………………………………………………………………………………………………...
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

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

Telefon kontaktowy: ………………………………………………..
Numer PESEL: ……………………………………………………..
1. Dobrowolnie deklaruję udział we wszystkich zaproponowanych mi formach wsparcia
w ramach projektu pt: „Aktywni 2021”:
2. Zobowiązuję się do powiadomienia Beneficjenta z odpowiednim wyprzedzeniem
o konieczności zrezygnowania z udziału w projekcie.
3. Zostałam/em poinformowana/y, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych zgodnie z §233 Kodeksu
Karnego.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie
do monitoringu i ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Malopolskiego na lata 2014-2020.
6. Oświadczam, iż spełniam trzy niżej wskazane warunki kwalifikujące mnie do udziału
w projekcie tj.:
a) osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zob. wyjaśnienie na
str.2),
b) osoba zamieszkująca lub ucząca się na terenie Gminy Chełmek,
c) osoba, która nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym
czasie w ramach RPO WM, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są
tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika
projektu

……………………………………………
(miejscowość, data)

………………….……………..…………….
(czytelny podpis Uczestnika projektu)

Projekt „AKTYWNI 2021 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
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Definicja - osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy
społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym;
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o
postępowaniu w sprawach nieletnich;
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.o systemie
oświaty;
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z
niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 20142020;
g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością,
o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki
nad osobą z niepełnosprawnością;
h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020;
j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
k) osoby korzystające z PO PŻ.
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