OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI
Uczestnika Projektu „ Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces” (nr projektu POWR.01.02.02-12-0338/15)
realizowanego przez STAD sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych.
Ja niżej podpisany/-a
...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie)

Zamieszkały/-a:
...................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr budynku/lokalu)

Numer PESEL:
...................................................................................................................................................................
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w projekcie pt. „Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces”,
ponieważ:
a) Nie ukończyłem/am 30 r. ż.
b) Zamieszkuję na terenie województwa małopolskiego.
c) Jestem osobą bierną zawodowo, należącą do tzw. grupy NEET według definicji PO WER 2014-2020,
nie uczestniczę w kształceniu (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani
w szkoleniu (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania
pracy, nie brałem/am udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w
okresie ostatnich 4 tygodni).
d) Nie
zaliczam
się
do
kategorii
osób
zdefiniowanych
dla
trybu
konkursowego
w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER – grupą docelową nie będą osoby, dla których dedykowane wsparcie
będzie udzielane w ramach Poddziałania 1.3.1 PO WER, tj. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca
pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu
pieczy), absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii (do roku po opuszczeniu), matki przebywające w domach samotnej matki, osoby młode
opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)
e) Nie jestem zarejestrowany/a w ewidencji urzędów pracy.
f) Wyrażam zgodę na wpisanie mnie na listę podstawową lub rezerwową projektu.
g) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie testu sprawdzającego moją motywację do wzięcia udziału
w projekcie.
h) Przyjmuję do wiadomości, że pierwszeństwo udziału w projekcie maja osoby niepełnosprawne oraz
kobiety.
i) Zostałem/am poinformowany/a o źródle finansowania projektu pt. „Mój zawód, moja przyszłość, mój
sukces” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
j) Wezmę udział we wszystkich zaplanowanych dla mnie formach wsparcia.
k) Zobowiązuję się podpisać umową w pierwszym dniu zaplanowanej dla mnie formy wsparcia.
l) W terminie do 2 i 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane
dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu
oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
m) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu
na rynku pracy.
n) Zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz akceptuje jego zapisy.

…..………………………………………

……………………………………………
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W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

