
Wykaz dokumentów do uczestnictwa w projekcie Family Constellation Program 
 

Niniejszy dokument wraz ze wzorami dokumentów stanowi zbiór informacji niezbędny do prawidłowego wypełnienia 

dokumentów dot. udziału w projekcie Family Constellation Program.   

1. Umowa uczestnictwa w projekcie (wdrażanie modelu FCP) - w dokumencie proszę zwrócić uwagę na następujące: 

• Datę zawarcia umowy – nie później niż dzień rozpoczęcia szkoleń;  zaleca się wpisanie aktualnej daty.  

• Podpis – Umowę podpisuje uczestnik szkolenia (czytelnie imię i nazwisko), nie instytucja.  

 

2. Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w projekcie „Oświadczenie uczestnika projektu” - dokument podpisuje 

uczestnik projektu (czytelnie imię i nazwisko).  

 

3. Załącznik nr 2 do Umowy uczestnictwa w projekcie „Oświadczenie o wyrażaniu zgody na bezpłatne 

wykorzystanie wizerunku” – dokument podpisuje uczestnik projektu (czytelnie imię i nazwisko).  

 

4. Regulamin uczestnictwa we wdrażaniu modelu FCP w ramach projektu „Family Constellation Program” - 

dokument podpisuje instytucja (pieczęć + podpis os. upoważnionej). 

 

5. Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa we wdrażaniu modelu FCP w ramach projektu „Family Constellation 

Program”; Formularz Zgłoszeniowy - w dokumencie proszę zwrócić uwagę na następujące: 

• Zaznaczenia – proszę sprawdzić, czy w dokumencie zostały zaznaczone właściwe „kwadraty” oraz czy nie 

pominięto któregoś z nich. 

• Dokument podpisuje osoba reprezentująca instytucję (pieczęć instytucji + podpis os. reprezentującej). 

• Osoba reprezentująca instytucję – proszę dodatkowo o załączenie kopii pełnomocnictwa.  

 

6. Porozumienie o współpracy (wdrażanie modelu FCP) -  w dokumencie proszę zwrócić uwagę na następujące: 

• Datę zawarcia umowy – nie później niż dzień rozpoczęcia szkoleń;  zaleca się wpisanie aktualnej daty.  

• Podpis – Umowę podpisuje instytucja (pieczęć + podpis os. upoważnionej). 

 

7. Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym uczestnika projektu „Family Constellation Program” –  

w dokumencie proszę zwrócić uwagę na następujące: 

• Dokument wypełnia i podpisuje uczestnik projektu (nie instytucja), wypisując swoje  (nie instytucji) dane.  

• Wskazane doświadczenie zawodowe musi być spójne z przedłożonymi przez uczestnika dokumentami w tym 

zakresie. Wobec powyższego należy załączyć zaświadczenie o stażu pracy lub/i świadectwo pracy  

(w przypadku stażu pracy w innej instytucji niż obecna).  

 

8. Oświadczenie uczestnika projektu - dokument podpisuje uczestnik projektu (czytelnie imię i nazwisko).  

 

9. Przykładowy wzór zarządzenia organu wykonawczego – dokument wypełnia instytucja.  

 

 

Dodatkowe dokumenty: 

1. Pełnomocnictwo instytucji zarządzającej -  należy zwrócić uwagę na  ważność dokumentu oraz zgodność  

wskazanej osoby do reprezentowania instytucji z zarządzeniem w tym zakresie (patrz pkt 5). 

2. Zaświadczenie o stażu pracy lub/i świadectwo pracy – patrz pkt 7.  

3. Dokument/y poświadczające doświadczenie w obszarze tematycznym projektu 

(oświadczenie/certyfikaty/inne) – należy udokumentować doświadczenia uczestnika szkolenia w obszarze 

tematycznym projektu. Przykładowe dokumenty to oświadczenia, certyfikaty i in. (patrz pkt 7). 

4. Oświadczenie instytucji o doświadczeniu w pracy uczestnika  szkolenia z osobami niepełnosprawnymi/65+ 

- dokument należy załączyć w przypadku, gdy w dokumencie Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym 

uczestnika projektu „Family Constellation Program” wskazane  zostało posiadanie doświadczenia w tym 

zakresie (patrz pkt 7).   



 

W przypadku pytań, proszę o kontakt: 

1. Grupa Profesja Sp. z o.o. tel. 61 662 11 60; fcp@grupaprofesja.com. 

2. Aleksandra Maciejak tel. 575 032 444; aleksandra.maciejak@fundacja-spoleczna.pl 

3. Karolina Załęcka tel. 570 683 776; karolina.zalecka@grupaprofesja.pl  

 

W celu poprawnego wypełnienia dokumentów, uprzednio prosimy o ich wypełnienie i przesłanie skanów na 

wskazany adres mailowy. Po weryfikacji poprawności dokumentów wyślemy do Państwa informację z prośbą o 

przesłanie kompletu ww. dokumentów pocztą.  
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