
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Tytuł projektu: Lepsze jutro 

Nr projektu: RPWM.11.01.01-28-0084/20 

Organizator: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. 

Program 
Operacyjny: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020 

Oś 
priorytetowa: 

RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne 

Działanie: 
RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych 

szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” 

Poddziałanie: 
RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

na lata 2014-2020. 

DANE OSOBOWE KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU 

Imię:  

Nazwisko:  

PESEL:            
Płeć 

(K/M):  

ADRES ZAMIESZKANIA1 

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu:  

Miejscowość  Kod pocztowy:  

Gmina:  Powiat:  

Województwo:  

DANE KONTAKTOWE 

Telefon:  

E-mail:  

WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU 
Proszę zaznaczyć tylko 1 właściwe pole. 

      Niższe niż podstawowe – ISCED 0  
(brak formalnego wykształcenia) 

      Ponadgimnazjalne – ISCED 3 
(dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum 
profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, 
Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową) 

      Podstawowe – ISCED 1 
(dotyczy osób, które ukończyły szkołę 
podstawową) 

      Policealne – ISCED 4  
(dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną) 

      Gimnazjalne – ISCED 2 (dotyczy osób, 
które ukończyły gimnazjum) 

      Wyższe – ISCED 5-8 (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie 
wyższe) (uzyskany tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora) 

                                                           
1 Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu.  



 

 

STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Proszę zaznaczyć znakiem „X” właściwą odpowiedź w każdym z wierszy poniżej 

Oświadczam, że jestem osobą bezrobot n ą 2 zarejest rowan ą  w urzędzie 

pracy (należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Pracy) 
  tak   nie 

Oświadczam, że jestem osobą b e z r o b o t n ą  n i e z a r e j e s t r o w a n ą  

w urzędzie pracy 
  tak   nie 

Oświadczam, że jestem osobą długot rwale  bezrobot n ą 3   tak   nie 

Oświadczam, że jestem osobą biern ą zawodowo 4   tak   nie 

Oświadczam, że zamieszkuję na terenie jednej z niżej wymienionych gmin:    tak   nie 

 Barciany (gmina wiejska) 

 Bartoszyce (gmina wiejska) 

 Biskupiec (gmina miejsko-

wiejska) 

 Biskupiec (miasto) 

 Biskupiec (obszar wiejski) 

 Bisztynek (gmina miejsko-

wiejska) 

 Bisztynek (miasto) 

 Bisztynek (obszar wiejski) 

 Dźwierzuty (gmina wiejska) 

 Górowo Iławieckie (gmina 

miejska) 

 Górowo Iławieckie (gmina 

wiejska) 

 Janowiec Kościelny (gmina 

wiejska) 

 Janowo (gmina wiejska) 

 Jedwabno (gmina wiejska) 

 Kętrzyn (gmina wiejska) 

 Kolno (gmina wiejska) 

 Korsze (gmina miejsko-

wiejska) 

 Korsze (miasto) 

 Korsze (obszar wiejski) 

 Kozłowo (gmina wiejska) 

 Lidzbark Warmiński (gmina 

wiejska) 

 Lubomino (gmina wiejska) 

 Mikołajki (gmina miejsko-

wiejska) 

 Mikołajki (miasto) 

 Mikołajki (obszar wiejski) 

 Mrągowo (gmina wiejska) 

 Orneta (gmina miejsko-

wiejska) 

 Orneta (gmina miasto) 

 Orneta (obszar wiejski) 

 Orneta (obszar wiejski) 

 Pasym (gmina miejsko-

wiejska) 

 Piecki (gmina wiejska) 

 Reszel (gmina miejsko-

wiejska) 

 Reszel (miasto) 

 Reszel (obszar wiejski) 

 Rozogi (obszar wiejski) 

 Sępopol (gmina miejsko-

wiejska) 

 Sępopol (miasto) 

 Sępopol (obszar wiejski) 

 Sorkwity (gmina wiejska) 

 Srokowo (gmina wiejska) 

 Świątki (gmina wiejska) 

 Świętajno (gmina wiejska) 

 Wielbark (gmina wiejska) 

Oświadczam, że okres posiadanego przeze mnie doświadczenia zawodowego 

wynosi:  

  brak 

  do 1 roku 

  powyżej 1 roku 

Oświadczam, że brałem/am udział w projektach współfinansowanych ze 

środków EFS w ramach Poddziałania RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna  

i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

  tak   nie 

 

                                                           
2 Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, 
zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.  
3 Osoby długotrwale bezrobotne to - w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy  
(>12 miesięcy), natomiast osoby do 25 r. ż. przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i 
ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
4 Osoby bierne zawodowo należy interpretować zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, tj. bierni zawodowo 
to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).  



 

 

STATUS KANDYDATA/TKI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU 

Proszę zaznaczyć znakiem „X” właściwą odpowiedź w każdym z wierszy poniżej 

Oświadczam, że jestem osobą zagrożoną ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, 

tj. spełniam minimum jedną przesłankę z poniższych:  
  tak   nie 

Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń 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, z powodu: 

 ubóstwa; 
 sieroctwa; 
 bezdomności; 
 bezrobocia; 
 niepełnosprawności; 
 długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
 przemocy w rodzinie; 
 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  
 trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku  
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy  
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;  

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
 alkoholizmu lub narkomanii; 
 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
 klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

Należy dołączyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie Uczestnika/czki.  

  tak   nie 

Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, tj.: 

 osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,  
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;  

 uzależnione od alkoholu; 
 uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających;  
 chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; 
 długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy;  
 zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem,  

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;  
 uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów  

o pomocy społecznej;  
 osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  
które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są  
w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w 
sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo  
w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.  
Należy dołączyć zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie Uczestnika/czki.  

  tak   nie 

Osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na 
warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu lub opuszczające 
pieczę zastępczą, 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. 
Należy dołączyć zaświadczenie z właściwej instytucji lub zaświadczenie od kuratora lub 

oświadczenie Uczestnika/czki.  

  tak   nie 



 

 

Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 
poz. 2198 z późn. zm.).  
Należy dołączyć zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii lub 
oświadczenie Uczestnika/czki.  

  tak   nie 

Członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile jeden 
z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością.  
Należy dołączyć dokument potwierdzający ww. sytuację lub oświadczenie Uczestnika/czki.  

  tak   nie 

Osoby niesamodzielne.  
Należy dołączyć zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 
poświadczający stan zdrowia lub oświadczenie Uczestnika/czki lub jego/jej opiekuna.  

  tak   nie 

Osoby odbywające karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego.  
Należy dołączyć zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. 
sytuację lub oświadczenie Uczestnika/czki. 

  tak   nie 

Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ 2014-2020).  
Należy dołączyć dokument potwierdzający korzystanie z Programu lub oświadczenie 
Uczestnika/czki. 

  tak   nie 

Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań. (dane wrażliwe)  
Należy dołączyć zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. 
sytuację lub oświadczenie Uczestnika/czki.  

  tak      nie 

  odmowa 

odpowiedzi 

Osoby z niepełnosprawnością, tj. 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 2014-2020. (dane wrażliwe) 
Należy dostarczyć odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia.  

  tak      nie 

  odmowa 

odpowiedzi 

stopień niepełnosprawności: rodzaj niepełnosprawności:   nie dotyczy 
 

  odmowa 
odpowiedzi 

 lekki 
 umiarkowany 
 znaczny 

 sprzężona 
 zaburzenia psychiczne 
 intelektualna  

 całościowe zaburzenia 
rozwojowe 

 inne 

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej5 lub etnicznej6, migrantem7, osobą obcego 
pochodzenia8. (dane wrażliwe) 

  tak      nie 

  odmowa 

odpowiedzi 

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej, np. posiadam 
wykształcenie niższe niż podstawowe, jestem byłym więźniem, narkomanem, zamieszkuję tereny 
wiejskie (DEGURBA 39), itp. (dane wrażliwe) 

  tak      nie 

  odmowa 

odpowiedzi 

 

 

                                                           
5 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, 
żydowska.  
6 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości etniczne to: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.  
7 Cudzoziemcy na stałe mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości.  
8 Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy – każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie 
posiadania obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.  
9 Zdefiniowana przez Eurostat i wykorzystywana do monitorowania obszaru realizacji inwestycji/projektu w LSI2014/LSI2014EFS, klasyfikacja 
jednostek przestrzennych, zgodnie z którą jednostki przestrzenne przyporządkowane są do następujących kategorii: gęsto zaludnione (01), 
pośrednie (02) i słabo zaludnione (03). Założenia metodologiczne DEGURBA opierają się na kryterium gęstości zaludnienia i minimalnej liczby 
ludności. 03 – tereny słabo zaludnione (wiejskie) – więcej niż 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie (Obszary wiejskie – 300 osób/km2 na 
obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców).  



 

 

OŚWIADCZENIA 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:  
1. Samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie „Lepsze jutro”  

nr RPWM.11.01.01-28-0084/20, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanym przez O.K. 
Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.  

2. Zapoznałem/am się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu i akceptuję jego 
warunki. 

3. Spełniam wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, zgodnie  
z wymogami Regulaminu Projektu jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim.  

4. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatora Projektu – O.K. Centrum Języków Obcych  
Sp. z o.o. o wszelkich zmianach danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.  

5. Zostałem poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020.  

6. Deklaruję uczestnictwo w całym cyklu wsparcia zaplanowanym w ramach projektu, tj. we wszystkich zadaniach, 
równocześnie zobowiązuję się, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję  
o tym fakcie Organizatora Projektu.  

7. Zostałem/am poinformowany/a, że zajęcia mogą odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce 
zamieszkania.  

8. Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne  
z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.  

9. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 
Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej.  

10. Zostałem/am poinformowany, iż w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Organizator może 
domagać się całości zwrotu kosztów mojego uczestnictwa w projekcie. Zapisy te nie mają zastosowania  
w przypadku, gdy powodem rezygnacji z udziału w projekcie  będzie podjęcie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej.  

11. Zostałem/am poinformowany o obowiązku rejestracji w urzędzie pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału  
w projekcie, w przypadku kiedy nie podejmę zatrudnienia lub nauki.  

12. Zobowiązuję się do wyrejestrowania z Urzędu Pracy przed rozpoczęciem szkolenia zawodowego (jeśli jestem 
zarejestrowany/a w Urzędzie Pracy).  

13. Zostałem/am uprzedzony/a  o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz świadomy tej odpowiedzialności oświadczam, że podane w niniejszym 
formularzu informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

 

        …………………………………………………    ……………………………………………………………… 

                     Miejscowość, data             Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 

  



 

 

OŚWIADCZENIA 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:  
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

zgłoszeniowym przez Organizatora Projektu - O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

2. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez 
Organizatora Projektu określonych prawem obowiązków w związku z realizacją projektu pn. „Lepsze jutro”  
w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych  
w ramach RPO WiM 2014-2020. 

3. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych rasowych 
i etnicznych, dotyczących stanu zdrowia itp. 

4. Zostałem poinformowany o tym, że z chwilą przystąpienia do projektu każdy Uczestnik Projektu, będący osobą 
fizyczną, składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji o ochronie danych osobowych 
(zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). W przypadku uczestnika 
projektu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny.  

5. Przyjmuję do wiadomości, iż w momencie stania się Uczestnikiem/czką projektu administratorem moich 
danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będącym Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
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OŚWIADCZENIA 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:  
1. Jestem gotowy/a do podjęcia zatrudnienia.  
2. Zobowiązuję się do dostarczenia Organizatorowi Projektu do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie 

(również w przypadku przerwania udziału w projekcie) dokumentów potwierdzających status na rynku pracy: 
 Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia (w przypadku osób poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu),  
 Dokumenty potwierdzające zatrudnienie/samozatrudnienie: kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 

lub zaświadczenie od pracodawcy lub dokumenty potwierdzające rozpoczęcie prowadzenia działalności 
gospodarczej (np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie wydane 
przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta/gminy) (w przypadku osób pracujących po 
opuszczeniu programu),  

 Dokumenty potwierdzające nabycie kwalifikacji: certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia lub inne dokumenty 
potwierdzające uzyskanie kwalifikacji (w przypadku osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu).  

3. Zobowiązuję się do dostarczenia Organizatorowi Projektu do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie 
(również w przypadku przerwania udziału w projekcie) dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika 
efektywności zatrudnieniowej: kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie od pracodawcy 
lub dokumenty potwierdzające rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (np. dowód opłacenia należnych 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, 
urząd miasta/gminy), lub zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia, dokumenty 
potwierdzające dalszą aktywizację zawodową: umowy uczestnictwa w projekcie lub oświadczenie o podjęciu dalszej 
aktywizacji zawodowej, w tym w projektach realizowanych w ramach PI 9v lub CT 8.  

4. Zobowiązuję się do dostarczenia Organizatorowi Projektu do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie 
(również w przypadku przerwania udziału w projekcie) dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika 
efektywności społecznej: zaświadczenie o podjęciu nauki lub zaświadczenie o podjęciu/ukończeniu terapii, umowa 



 

 

o wolontariacie, o której mowa w ust. z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie lub opinie/zaświadczenia od psychologa dot. wzrostu motywacji do pracy po projekcie/pewności 
siebie i własnych umiejętności/umiejętności rozwiązywania problemów (testy, ankieta, wywiad) lub 
opinie/zaświadczenia od psychologa/lekarza/terapeuty/pracownika socjalnego dot. np. samodzielności/poprawy 
stanu zdrowia.  

       

 

 …………………………………………………    ……………………………………………………………… 

             Miejscowość, data                             Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 


