ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU PROJKETU „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”

Nazwa Beneficjenta

AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH

Tytuł projektu

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Nazwisko i imię uczestnika
projektu
PESEL:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Niniejsze oświadczenie jest obligatoryjne i składane przez uczestnika w momencie
przystąpienia do projektu.
Oświadczam, iż jestem osobą bierną zawodowo i :
• nie pracuję (nie jestem osobą bezrobotną tzn. zarejestrowaną w urzędzie pracy)
• nie kształcę się tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
• nie szkolę się 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.

……………………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………………….
(czytelny podpis uczestnika projektu)

OŚWIADCZAM ŻE NIE NALEŻĘ DO PONIŻEJ WSKAZANYCH GRUP :
a. osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w
szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z
następujących grup docelowych:
• osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
• osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
(do 2 lat po opuszczeniu),
• osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki
wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
• osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole
specjalnej),
• matki przebywające w domach samotnej matki,
• osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
• osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w
zakładzie).
b. imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigrantów, osoby odchodzące z rolnictwa i
ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący
w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.
……………………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………………….
(czytelny podpis uczestnika projektu)

