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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
„Aktywni zawodowo mogą więcej” 

 
Ja, niżej podpisany/a .......................................................................................................
 
PESEL: ..........................................................................................., 
 
1. Zobowiązuje się po zakończeniu mojego uczestnictwa w projekcie: 

 w terminie do 4 tygodni od dnia zako

Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych, informacji i danych (w postaci oświadczenia), dotyczących 

rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie, tj.:

a) statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo), 

b) otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu, 

c) podjęcia kształcenia lub szkolenia, 

d) uzyskania kwalifikacji,  

e) podjęcia zatrudnienia (wymagana kopia umowy),

f) założenie własnej działalności gospodarczej.

 

 w terminie do 4 tygodni od dnia zako

Razem, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych, informacji i danych (w postaci oświadczenia,) dotyczących mojej 

sytuacji  po zakończeniu udziału w projekcie, tj.:

a) wzmocnienia motywacji do pracy;

b) zwiększenia pewności siebie i własnych umie

c) poprawy umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów;

d) podjęcia wolontariatu; 

e) poprawy stanu zdrowia;

f) rozpoczęcia leczenia odwykowego w celu wyjścia z nałogów;

g) widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami)

h) zmiany profilu pomocy udzielanej przez PUP zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i

rynku pracy (uczestnik w wyniku projektu został zakwalifikowany z III profilu pomocy do II lub I 

profilu); 

i) dokonania rejestracji w PUP (jako osoba bezrobot

projekcie (o ile może podlegać takiej rejestracji);

i ponadto zobowiązuję się do udzielenia informacji w formie:
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
„Aktywni zawodowo mogą więcej” RPDS.09.01.01-02-0050/17

Ja, niżej podpisany/a ........................................................................................................,  

PESEL: ...........................................................................................,  

kończeniu mojego uczestnictwa w projekcie:  

 w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Liderowi projektu 

300 Wałbrzych, informacji i danych (w postaci oświadczenia), dotyczących 

rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie, tj.: 

a) statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo),  

b) otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu, 

c) podjęcia kształcenia lub szkolenia,  

e) podjęcia zatrudnienia (wymagana kopia umowy), 

f) założenie własnej działalności gospodarczej. 

 w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi

300 Wałbrzych, informacji i danych (w postaci oświadczenia,) dotyczących mojej 

sytuacji  po zakończeniu udziału w projekcie, tj.: 

wzmocnienia motywacji do pracy; 

zwiększenia pewności siebie i własnych umiejętności; 

poprawy umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów; 

podjęcia wolontariatu;  

poprawy stanu zdrowia; 

rozpoczęcia leczenia odwykowego w celu wyjścia z nałogów; 

widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami)

zmiany profilu pomocy udzielanej przez PUP zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i

rynku pracy (uczestnik w wyniku projektu został zakwalifikowany z III profilu pomocy do II lub I 

dokonania rejestracji w PUP (jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy) po ukończeniu udziału w 

projekcie (o ile może podlegać takiej rejestracji); 

i ponadto zobowiązuję się do udzielenia informacji w formie: 

 

” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, 

konkursy horyzontalne 
                                                                               Realizator projektu:    

Ośrodek Pomocy Społecznej 
                                                                                                                   w Boguszowie –Gorcach  

                                                                                    

Załącznik nr 3 
 

0050/17 

ńczenia udziału w projekcie, przekazać Liderowi projektu – Fundacji Razem, ul. 

300 Wałbrzych, informacji i danych (w postaci oświadczenia), dotyczących mojej sytuacji na 

b) otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu,  

ńczenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu – Fundacji 

300 Wałbrzych, informacji i danych (w postaci oświadczenia,) dotyczących mojej 

widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami); 

zmiany profilu pomocy udzielanej przez PUP zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (uczestnik w wyniku projektu został zakwalifikowany z III profilu pomocy do II lub I 

na lub poszukująca pracy) po ukończeniu udziału w 
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 wypełnienia ankiety ex ante i ex post, przeprowadzonej w formie elektronicznej (mail, formula

tradycyjnej, 

 rozmów telefonicznych z liderem 

 przedkładania wymaganych oświadczeń lub zaświadczeń do realizatora projektu.

 

 w terminie 3 m-cy od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu 

Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych, danych oraz dokumentów dotyczących mojej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

a) umowa o pracę na minimum 3 m

b) umowa cywilnoprawna na minimum 3 m

wynagrodzenia),  

c) zaświadczenie z CEiDG o podjęciu działalności gospodarczej oraz dowód opłacenia ZUS przez minimum 3 

m-ce.  

 

 

.............................................   

miejscowość   
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wypełnienia ankiety ex ante i ex post, przeprowadzonej w formie elektronicznej (mail, formula

liderem  projektu, 

przedkładania wymaganych oświadczeń lub zaświadczeń do realizatora projektu.

cy od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu 

300 Wałbrzych, danych oraz dokumentów dotyczących mojej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

a) umowa o pracę na minimum 3 m-ce i minimum 1/2 etatu,  

b) umowa cywilnoprawna na minimum 3 m-ce (o wartości minimum trzykrotności minimalnego 

c) zaświadczenie z CEiDG o podjęciu działalności gospodarczej oraz dowód opłacenia ZUS przez minimum 3 

    ............................................. 

     data i podpis 

 

” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, 

konkursy horyzontalne 
                                                                               Realizator projektu:    

Ośrodek Pomocy Społecznej 
                                                                                                                   w Boguszowie –Gorcach  

                                                                                    

wypełnienia ankiety ex ante i ex post, przeprowadzonej w formie elektronicznej (mail, formularz on- line) lub 

przedkładania wymaganych oświadczeń lub zaświadczeń do realizatora projektu. 

cy od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu – Fundacji Razem, ul. 

300 Wałbrzych, danych oraz dokumentów dotyczących mojej sytuacji na rynku pracy, tj.:  

ce (o wartości minimum trzykrotności minimalnego 

c) zaświadczenie z CEiDG o podjęciu działalności gospodarczej oraz dowód opłacenia ZUS przez minimum 3 

.............................................  

data i podpis  


