DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………..………………………..…………
1. Deklaruję udział w projekcie pt. „Rodzina w Centrum” realizowanym przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Toruniu wraz z m.in. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w ………………………..…………………..……….. w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i
społecznych Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem uczestnictwa w projekcie „Rodzina w
Centrum”;
3. Oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w projekcie - Jestem osobą należącą do jednej z
niżej wymienionych grup: ( właściwą zaznaczyć)
a) □ osobą przebywającą w pieczy zastępczej;
b) □ osobą opuszczającą pieczę zastępczą;
c) □ osobą sprawującą rodzinną pieczę zastępczą;
d) □ osobą w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej ( w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
e) □ kandydatem do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
f) □ osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka;
g) □ dyrektorem placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;
h) □ wolontariuszem;
i) □ inną osobą, której udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
4. Złożę poprawnie wypełnioną dokumentację projektową tj. oświadczenie, deklarację i dane
uczestnika projektu;
5. Deklaruję aktywny udział we wszystkich zaproponowanych w ramach projektu formach
aktywizacji;
6. Deklaruję udział w badaniu ankietowym, wynikającym z wymogów projektu, które odbędzie się w
czasie realizacji projektu, a także po jego zakończeniu;
7. Oświadczam, iż nie korzystam z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i priorytetach
w okresie realizacji projektu, w którym biorę udział;
8. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż projekt „Rodzina w Centrum” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
9. Oświadczam, że poinformuje w/w PCPR o każdej zmianie mojego statusu mającego wpływ na
kwalifikacje do projektu.

………….……………………………………………………
data, podpis uczestnika projektu*

*

……….……..……………………………………………………
data, podpis rodzica/osoby sprawującej opiekę

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej deklaracja powinna zostać podpisana również przez osobę
sprawującą opiekę.

