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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Imię i nazwisko uczestnika projektu:  

Adres zamieszkania uczestnika projektu:   

PESEL uczestnika projektu:    

Numer telefonu uczestnika projektu:  

  

Obszary wsparcia 

 Zajęcia na basenie  Rehabilitacja w formie stacjonarnej  
Szkolenie z zakresu treningu 
umiejętności społecznych 

 
Cykl wycieczek „Poznajemy Polskę” 

 

 

 Spotkanie integracyjne 
  

Wyjścia do lokalnego kina  
Poradnictwo specjalistyczne – 
lekarz psychiatra 

 
Poradnictwo specjalistyczne - 
psycholog   

 

oświadczam iż, deklaruję swój udział w projekcie pn. „Program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie 

pleszewskim” przewidzianego do realizacji w 2015 roku przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie na 

w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. 

Jednocześnie oświadczam, że  

 zostałem (-łam) poinformowany (-a) o zasadach udziału w projekcie i zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa 

w oferowanych formach wsparcia w ramach projektu, 

 zostałem (-łam) poinformowany (-a) o warunkach wsparcia w ramach programu i w pełni je akceptuję, 

 zostałem (-łam) poinformowany (-a), że projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Dane osobowe i pozostałe informacje są zgodne ze 

stanem faktycznym i poinformowano mnie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

Przyjmuje do wiadomości, iż: 

1. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Program 

aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim”, ewaluacji, kontroli, monitoringu 

i sprawozdawczości w ramach  realizowanego projektu 

2. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

3. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 
 

 

Miejscowość i data 
 

Czytelny rodzica uczestnika projektu 

 


