„Wsparcie w aktywnym starcie”
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Wsparcie w aktywnym starcie” oświadczam, że:
1. Jestem osobą bierną zawodowo (osobą, która w nie tworzy zasobów siły roboczej tj. osobą pozostająca
bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych*) lub osobą
bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, w wieku 15-29** lat, nieuczestniczącą
w kształceniu (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) lub szkoleniu (tj. nie
uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni), zgodnie z definicją osób z
kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W szczególności:
- nie pracuję,
- nie jestem osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy,
- nie prowadzę działalności na własny rachunek ani jako członek rodziny bezpłatnie nie pomagam osobie
prowadzącej taką działalność.
- nie pracuję w gospodarstwie rolnym,
- nie prowadzę prac związanych z założeniem działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy
gospodarstwa rolnego,
- nie przebywam na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim,
- nie przebywam na urlopie wychowawczym jako osoba zarejestrowana w urzędzie pracy.
2. Nie jestem osobą nalężącą do którejkolwiek z poniżej wymienionych grup:
a) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze
szczególnym uwzględnieniem:
 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w
instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo
domowe,
 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności
ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
b) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do
roku po opuszczeniu),
d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych
(do roku po opuszczeniu),
e) matki przebywające w domach samotnej matki,
f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
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CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU***

* zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm. oraz
zgodnie z definicją przyjętą dla PO WER.
** Tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin. Wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia
udziału w projekcie.
***W przypadku osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

