OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU
dotyczące projektu „Młodzi szansą na rozwój regionu!” POWR.01.02.02-10-0088/15

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………..…………….………..………..,
PESEL: …………………………………….……………
1. Zobowiązuje się po zakończeniu mojego uczestnictwa w projekcie:
- w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu Europejskiej Grupie Doradczej Sp. z o.o., informacji i danych dotyczących mojej sytuacji na rynku
pracy po zakończeniu udziału w projekcie, tj.
a) statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo) – oświadczenie,
b) otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu –
oświadczenie, oferta,
c) podjęcia kształcenia lub szkolenia – oświadczenie,
d) uzyskania kwalifikacji – certyfikat/zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje po zdanym egzaminie,
e) podjęcia zatrudnienia –oświadczenie.
- w terminie 3 m-cy od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu Europejskiej Grupie Doradczej Sp. z o.o. danych oraz dokumentów dotyczących mojej sytuacji na
rynku pracy (jeśli dotyczy), tj.:
a) umowy o pracę na minimum 3 m-ce i minimum ½ etatu, lub
b) umowy cywilnoprawnej na minimum 3 m-ce (o wartości minimum trzykrotności minimalnego
wynagrodzenia), lub
c) zaświadczenia z CEiDG o podjęciu działalności gosp. oraz dowód opłacenia ZUS przez minimum 3
m-ce.
………………………………..…….

………………………………………

miejscowość i data

podpis

2. Należę do kategorii osób NEET, tj.
- pozostaję bez zatrudnienia (tj. jestem osobą bierną zawodowo),
- nie kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i
- nie szkolę się (tj. nie uczestniczy/łem/łam w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy, w ciągu ostatnich 4 tyg.).
………………………………..…….
miejscowość i data

………………………………………
podpis

3. Jestem osobą bierną zawodowo, tj. osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej
(tzn. nie pracuję i nie jestem osobą bezrobotną).
Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.:



studentów studiów stacjonarnych. Mając jednak na uwadze kryterium dostępu przyjęte
w ramach niniejszego konkursu dotyczące wyłącznie osób młodych w kategorii NEET,
studenci studiów stacjonarnych nie mogą być kwalifikowani do projektów;



studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są
zarejestrowani jako osoby bezrobotne);



osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy,
spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako
osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);

………………………………..…….
miejscowość i data

………………………………………
podpis

4. Oświadczam, że w przypadku rezygnacji z własnej winy z uczestnictwa w projekcie „Młodzi szansą
na rozwój regionu!” zobowiązuję się do zwrotu kosztów mojego udziału w w/w projekcie.
Koszty wygenerowane moim udziałem, wyliczone proporcjonalnie do ilości otrzymanego wsparcia
przez Europejską Grupę Doradczą Sp. z o.o. zobowiązuję się zwrócić w terminie 14 dni od dnia
rezygnacji na wskazane przez Realizatora projektu konto bankowe.
………………………………..…….
miejscowość i data

………………………………………
podpis

5. Oświadczam, że (należy zaznaczyć właściwe):
 Jestem osobą w wieku 18-24 lata.
 Jestem osobą zamieszkałą na obszarach wiejskich (wg klasyfikacji DEGURBA).
 Jestem osobą bez doświadczenia zawodowego.
 Jestem rodzicem chcącym powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.
………………………………..…….
miejscowość i data

………………………………………
podpis

6. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że nie należę do grupy osób wymienionych poniżej:


młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
ze szczególnym uwzględnieniem:
o wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu
pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
o wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne
gospodarstwo domowe,
o wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i
mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach
pieczy zastępczej,



matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),



absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
(do roku po opuszczeniu ośrodków),



absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków),



matki przebywające w domach samotnej matki,



osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

………………………………..…….
miejscowość i data

i

specjalnych

ośrodków

………………………………………
podpis

