
 
 
 

       …………………………………………………………………. 
       /miejscowość, data złożenia oświadczenia/ 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
zam. ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
 
PESEL ……………………………………………………………….. 
 

OŚWIADCZAM, że zostałam/-em poinformowana/-y, iż w przypadku zakwalifikowania mnie 

do udziału w projekcie pn. „Szansa dla Ciebie” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Radomiu, w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Jedlance, Domem Pomocy 

Społecznej w Krzyżanowicach, Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy,  współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych 

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, jestem zobligowany do dostarczenia Realizatorowi 

projektu dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej i efektywności 

zatrudnieniowej w terminie do 5 dni od ich otrzymania. 

Potwierdzeniem osiągnięcia efektywności społecznej jest np. : 

- opinia psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego, 

- zaświadczenie o podjęciu nauki, 

- zaświadczenie o podjęciu wolontariatu. 
 

Potwierdzeniem osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej jest np. : 

- oświadczenie uczestnika o podjętych działaniach w kierunku poszukiwania pracy, 

- zaświadczenie z urzędu pracy o rejestracji,  

- kopia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej,  

- dowód opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie wydane przez ZUS/US lub 

wpis do KRS / CEIDG w przypadku podjęcia działalności gospodarczej. 
 

Kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej jest weryfikowane w terminie do 3 miesięcy 

od zakończenia/ przerwania udziału w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to planowane z powodu 

podjęcia pracy lub podjęcia pracy i jednoczesnego kontynuowania udziału w projekcie. 



 
 
 

W tym czasie Uczestnik projektu jest zobligowany dostarczyć Realizatorowi dokumenty, które będą 

potwierdzać osiągnięcie efektywności społecznej i/lub zatrudnieniowej. 

 

Wyłączone z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej są osoby do 18 roku życia 

lub do zakończenia przez nie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

 

    

 
 
       ……………………………………………………………………… 
       /Podpis uczestnika projektu/ 

 

 

 

 

 

Podpis opiekuna (jeżeli dotyczy) ………………………………………………………………. 

*w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej lub ubezwłasnowolnionej oświadczenie powinno zostać 
podpisane przez jej opiekuna.  

 
 

 


