Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie
pt. „Radosny Maluch –Pierwszy Żłobek w Krobi”

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Ja niżejpodpisany/a.......................................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika projektu)
jestem świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z
prawdą(mogą one skutkować wykluczeniem z projektu).

Oświadczam, że:
1. Zostałem/am poinformowany/a, że mój udział w wybranej formie wsparcia,
finansowany jest w ramach projektu „Radosny Maluch- pierwszy żłobek w Krobi”.
którego Beneficjentem jest Gmina Krobia. Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 20142020, dla Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy, dla działania 6.4. Wsparcie aktywności
zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi,:
Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy
z powodu opieki nad małymi dziećmi
2. W momencie rozpoczęcia udziału w działaniach w ramach projektu kwalifikuję się
do grupy uczestników projektu pn. „Radosny Maluch- pierwszy żłobek w Krobi”tj.
spełniam łącznie następujące wymogi:
a) Miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na terenie gminy Krobia
b) Jestem rodzicem/opiekunem dziecka w wieku do lat 3:proszę podać dane
dziecka:
Imię i nazwisko, data urodzenia
........................................................................................
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c) Należę do następującej grupy osób(Proszę zaznaczyć odpowiednie
znakiem „X”) :
□ bezrobotnych (w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na
urodzenie dziecka) którzy pozostają bez zatrudnienia ze względu na obowiązek
opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
□ biernych zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopie wychowawczym), ze
względu na obowiązek opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
□ pracujących, sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3 (w tym przebywających
na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim)
d)

Pozostaję w trudnej sytuacji na rynku pracy ze względu na opiekę

nad dzieckiem do lat 3
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych
osobowych w celu monitorowania i ewaluacji projektu.
4. Zostałem/am poinformowany/a o celu zbierania tych danych oraz wskazani zostali
mi administratorzy danych osobowych mojego dziecka, co potwierdziłem/am
własnoręcznym podpisem na Oświadczeniu Uczestnika Projektu.
5. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych.
6. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ”Radosny
Maluch- pierwszy żłobek w Krobi” i zgadzam się ze wszystkimi jego postanowieniami
oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
7. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby
realizacji i promocji projektu „Radosny Maluch- pierwszy żłobek w Krobi”
8. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych, ankietowych, które będą
przeprowadzane w ramach projektu (w trakcie jego trwania oraz po jego
zakończeniu).
9. Przyjmuję do wiadomości, że:
a) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu,
b) mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania,
c) mam obowiązek informować o wszelkich zmianach dotyczących danych
osobowych, kontaktowych itp.

…………………………………….
Miejscowość i data

…………………………………..
Własnoręczny podpis
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