Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA PROJEKTU „NOWE HORYZONTY”
dotyczy: zasad udziału w Projekcie
Oświadczam, że zgłaszając się do udziału w projekcie „Nowe horyzonty”
1/ WYRAŻAM ZGODĘ NA:
 przetwarzanie moich danych osobowych,
 utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach,
 publikowanie zdjęć na stronie internetowej projektu,
2/ UZYSKAŁEM NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:
a) udział w projekcie „Nowe horyzonty” jest bezpłatny, a koszt uczestnictwa jest pokrywany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020,
b) biorąc udział w projekcie będę zobowiązana/zobowiązany do:
 uczestniczenia w zajęciach zgodnie z otrzymanym harmonogramem, potwierdzania udziału własnoręcznym
podpisem na liście obecności oraz uzyskania minimum 70% obecności na zajęciach,
 udziału w egzaminach wewnętrznych i zewnętrznych,
 wypełniania arkuszy oceny szkolenia,
 udziału w spotkaniach z doradcą zawodowym realizowanych w formie indywidualnych konsultacji z zakresu
poradnictwa zawodowego,
 udziału w spotkaniach z psychologiem w ramach wsparcia psychologiczno – doradczego, w przypadku
zalecenia tej formy wsparcia przez doradcę zawodowego,
 udziału w grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym w ramach pośrednictwa pracy, w przypadku
zalecenia tej formy wsparcia przez doradcę zawodowego, do momentu poprawy mojej sytuacji zawodowej na
rynku pracy lub do dnia zakończenia mojego udziału w projekcie,*
 w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia mojego udziału w projekcie - udostępniania beneficjentowi
realizującemu projekt tj. Towarzystwu Wiedzy Powszechnej w Białymstoku danych dotyczących mojego
statusu na rynku pracy tj. zmiany zatrudnienia, poprawy sytuacji na rynku pracy (przejście z niepewnego do
stabilnego zatrudnienia, przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia, awans stanowiskowy, awans
finansowy) oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub
nabycia kompetencji w celu realizacji przez TWP zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPOWP 2014-2020,
c) w przypadku:
 nie uzyskania minimum 70% obecności na zajęciach,
 nie zdania egzaminu wewnętrznego/zewnętrznego,
 porzucenia kursu,
mogę zostać skreślona/skreślony z listy uczestników projektu i obciążona/obciążony kosztami udziału w projekcie
zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa.

………………………………………………………………..

miejscowość i data

………………………………………………………………………………………………….

czytelny podpis uczestniczki/uczestnika projektu

* UWAGA! Zakończenie udziału w szkoleniu zawodowym nie jest równoznaczne z zakończeniem udziału w projekcie.

Biuro Projektu ”NOWE HORYZONTY”:
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