Załącznik nr 1

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„AKADEMIA KARIERY” nr POWR.01.03.01-00-0059/18
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pesel: …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż:
Deklaruję chęć udziału w Projekcie „Akademia Kariery” nr POWR.01.03.01-00-0059/18 współfinansowanym przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez firmę PROSPERA Consulting Renata KaczyńskaMaciejowska w partnerstwie z ATENEUM Szkołą Wyższą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I.
Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałania 1.3.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu, akceptuję
wszystkie jego warunki i jestem uprawniony/a do uczestnictwa w niniejszym projekcie.
Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie tj.:
□ Jestem osobą w wieku 15-29 lat.
□ Jestem osobą zamieszkałą wg przepisów KC art. 25 na terenie Polski.
□ Jestem osobą przebywającą w domu dla samotnych matek.
□ Jestem osobą bezrobotną/bierną zawodowo lub
□ Jestem osobą zatrudnioną w niepewnej sytuacji na rynku pracy
Jestem osobą, która nie wcześniej niż 2 lata temu:
□ opuściła instytucję pieczy zastępczej,
□ opuściła Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy lub Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
□ opuściła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy lub Specjalny Ośrodek Wychowawczy,
□ zakończyła naukę w szkole specjalnej,
□ opuściła zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny lub areszt,
□ zakończyła pracę w zakładzie pracy chronionej.
W tym:
□ jestem osobą bierną zawodowo/bez pracy, nieuczestniczącą w kształceniu i szkoleniu oraz spełniam kryteria gr.NEET’s*,
□ jestem osobą pracującą w trudnej sytuacji na rynku pracy (tzw. ubogi pracujący/osoba zatrudniona na umowy krótkoterminowe,
cywilnoprawne),
□ Jestem osobą posiadającą status imigranta, reemigranta,
□ Jestem osobą posiadającą status osoby odchodzącej z rolnictwa lub członkiem jej rodziny,
□ jestem osobą niepełnosprawną (w tym posiadam/nie posiadam aktualne orzeczenie o niepełnosprawności),
□ jestem osobą sprawującą opiekę nad osobą zależną.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oświadczam, że nie korzystam i nie będę korzystał/a z tego samego typu wsparcia w innych działaniach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w okresie udziału w niniejszym Projekcie.
Zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia. Dokument potwierdzenia podjęcia
zatrudnienia dostarczę niezwłocznie w przypadku podjęcia pracy w trakcie udziału w projekcie oraz w okresie do 3 miesięcy od zakończenia
udziału w Projekcie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także danych o stanie mojego zdrowia, czyli danych
wrażliwych, przez Organizatora Projektu oraz Partnera Projektu.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
niniejszym oświadczam, że w/w informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

…………………………………………………………………….
Miejscowość i data

………………….……………………….……………………………………………………………………
Czytelny podpis Uczestnika Projektu

* Zgodnie z obowiązującą w PO WER definicją:
Osoba NEET, to - osoba w wieku 15-29 lat, która łącznie spełnia 3 warunki: nie pracuje, nie szkoli się i nie kształci się. Osoba NEET nie może
również w okresie ostatnich 4 tygodni korzystać z aktywizacji finansowanej ze środków publicznych.
Ubodzy pracujący, to osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym
dochód na jedną osobę nie przekracza kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu
poprzedzającym przystąpienie do projektu; osoby zatrudnione na umowę zawartą na czas określony, który upływa w okresie realizacji
projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy oraz miesięczne wynagrodzenie i nie przekracza płacy minimalnej w miesiącu poprzedzającym
przystąpienie do projektu; pracujący w ramach umów cywilno‐prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości
minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
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