Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI NA UCZESTNIKA/-CZKĘ
o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie
„NEED FOR NEET 2” nr POWR.01.02.01-24-0001/18
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy –
projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Ja niżej podpisany/a: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
(imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie)
Oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ:







jestem w wieku 15-29 lat; i
zamieszkuję na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego); i
1

posiadam status osoby z kategorii NEET ; i
2

jestem osobą bierną / nieaktywną zawodowo ; lub
3

jestem osobą bezrobotną .

Ponadto spełniam również kryterium dodatkowe:
 jestem kobietą,








jestem osobą długotrwale bezrobotną,
jestem osobą w wieku 18 – 24 lata,
nie posiadam doświadczenia zawodowego,
posiadam niskie kwalifikacje,
zamieszkuję w mieście średnim,
jestem byłym uczestnikiem projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego
9 w RPO.

Jednocześnie oświadczam, iż:

 zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „NEED FOR NEET 2”; i
 wszelkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Data

Podpis Kandydata/-tki na Uczestnika/-czkę projektu

1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
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osoba z kategorii NEET – osoba w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie
kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i w ostatnich 4 tygodniach przed
rozpoczęciem udziału w projekcie nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;)
2
Osoby bierne zawodowo /nieaktywne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są
bezrobotne).
3
Pozostająca bez pracy – niezarejestrowana w PUP wyłącznie w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności. Aby osoba została uznana za
bezrobotną wg BAEL, musi spełniać następujące warunki:
•nie pracowała w okresie badanego tygodnia, przez 4 tygodnie poszukuje aktywnie pracy,
•jest gotowa do podjęcia pracy w badanym lub następnym tygodniu.
Do bezrobotnych zalicza się także osoby, które znalazły pracę oraz czekają na jej rozpoczęcie (do 30 dni).
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