OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWANIU SIĘ UCZESTNIKA DO PROJEKTU
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że kwalifikuję się do grupy Uczestników Projektu „Bez granic 2.0
- międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV Innowacje społeczne
i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.
tj. spełniam łącznie następujące wymogi (należy postawić „x” lub „” w odpowiednim kwadracie
w każdym z punktów):

I. Wiek
 jestem osobą w wieku 18-35 lat
II. Miejsce zamieszkania
 zamieszkuję województwo zachodniopomorskie
 zamieszkuję województwo pomorskie
 zamieszkuję województwo opolskie
 zamieszkuję województwo podkarpackie
III. Status na rynku pracy
a) Jestem bezrobotny/-a
tzn. jestem:
 zarejestrowany/-a w urzędzie pracy jako bezrobotny/-a
 nie pracuję i nie jestem zarejestrowany/-a w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem
gotowy/-a do jej podjęcia.
Pozostaję bez zatrudnienia od dnia ……………… do chwili obecnej (tj. ………… miesięcy)
b) Jestem bierny/-a zawodowo1
 tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany/-a w urzędzie pracy i nie poszukuję pracy
IV. Status w obszarze edukacji
 nie uczę się ani nie szkolę, tzn. nie uczęszczam na zajęcia w szkole lub na uniwersytecie
w trybie stacjonarnym ani podczas ostatnich czterech tygodni nie brałem/-am udziału
w szkoleniu mającym na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji
potrzebnych do wykonywania pracy finansowanym ze środków publicznych.

1

Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują ani nie są bezrobotne).
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Ponadto, oświadczam, że spełniam poniższe kryteria premiujące w zakresie grupy docelowej
 jestem osobą opuszczającą Zakład Poprawczy Schronisko dla Nieletnich, absolwentem/-tką
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego lub Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, osobą
z pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą (10 pkt)
 jestem osobą z niepełnosprawnością (10 pkt)
 jestem osobą długotrwale bezrobotną2 (10 pkt)
 jestem osobą z wykształceniem gimnazjalnym bądź niższym (10 pkt)
 jestem kobietą (5 pkt)

Oświadczam również, iż:
 moja obecna sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne przekwalifikowanie;
 nie posiadam żadnych przeciwwskazań, w szczególności prawnych oraz zdrowotnych do
podróży za granicę oraz, że mój dokument tożsamości dowód/paszport3 jest ważny
do dnia ………………….
 zostałem/-łam

pouczony/-a

o

odpowiedzialności

karnej

za

składanie

oświadczeń

niezgodnych z prawdą.

_________________________
Miejscowość i data

______________________________
Czytelny podpis Uczestnika

2

Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:
- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy).
- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy)
3 Niepotrzebne skreślić. Ważny dokument jest warunkiem wylotu na zagraniczne praktyki do Irlandii.
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