KOD IDENTYFIKACYJNY UCZESTNIKA: ……………………………

1. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
„AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych
do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”
(POWR.01.03.01-00-0037/18)
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA:
Imię
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia
□ Kobieta

Płeć

□ Mężczyzna

Adres zamieszkania:
Miejscowość:

……………………………………………………..

Powiat:

……………………………………………………..

Gmina:

……………………………………………………..

Ulica i numer domu:

……………………………………………………..

Data złożenia dokumentów rekrutacyjnych
(DD-MM-RRRR)
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
(DD-MM-RRRR) - wypełnia realizator projektu
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z okazanym dokumentem tożsamości.
………………………………………………………………………………………..…………………
(data i czytelny podpis osoby reprezentującej Realizatora projektu)
PROSZĘ O ZAZNACZENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PANA/PANI SYTUACJI W MOMENCIE
ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE:
OŚWIADCZAM, ŻE (właściwe należy zaznaczyć X):

□
□

JESTEM OSOBĄ BIERNĄ ZAWODOWO, tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy
i nie poszukuję pracy1
JESTEM OSOBĄ PRACUJĄCĄ ZATRUDNIONĄ NA PODSTAWIE UMOWY KRÓTKOTERMINOWEJ2 LUB
UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ3

1

Za osoby bierne zawodowo uznaje się osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na
urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego
ma pierwszeństwo)
2 osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia; umowa
krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia zawartą na czas określony, który upływa w okresie realizacji
projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.
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□

JESTEM OSOBĄ UBOGĄ PRACUJĄCĄ4

□

JESTEM OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ 5

□
□

NIE SZKOLĘ SIĘ tzn. w nie uczestniczyłem(am) 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.
NIE KSZTAŁCĘ SIĘ, tz. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym6 albo zaniedbuje
obowiązek szkolny* lub nauki**
*Zaniedbywanie obowiązku szkolnego należy rozumieć jako posiadanie słabych wyników w nauce (średnia z
ocen w ubiegłym roku szkolnym na poziomie 2,9 i niższa) i wykazywanie dużej absencji na zajęciach szkolnych
(utrzymywanie się nieobecności na zajęciach szkolnych w ubiegłym roku szkolnym na poziomie 20% i wyżej).
**Zaniedbywanie obowiązku nauki należy rozumieć jako nieuczestniczenie w żadnej formie
kształcenia/szkolenia lub posiadanie opóźnień w cyklu kształcenia związanych z sytuacją życiową lub
zdrowotną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie
przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która
ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać
obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy - Dz. U. 2012 poz. 857).

□

JESTEM OSOBĄ, która opuściła pieczę zastępczą w dniu………………........................................................
(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy).

Instytucje pieczy zastępczej: organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczowychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

□

JESTEM OSOBĄ, która opuściła młodzieżowy ośrodek wychowawczy i młodzieżowy ośrodek socjoterapii
w dniu…………………………………… (do 2 lat po opuszczeniu)

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW): ośrodki, które przeznaczone są dla dzieci i młodzieży
niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i
wychowania.
Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS): ośrodki, które przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu
zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone
niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania
i socjoterapii.

□

JESTEM OSOBĄ, która opuściła specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki
wychowawcze w dniu…………………………………… (do 2 lat po opuszczeniu)

□

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (SOSW), Specjalne Ośrodki Wychowawcze (SOW): placówki
prowadzone dla dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w
miejscu zamieszkania.
JESTEM OSOBĄ, która zakończyła naukę w szkole specjalnej w dniu……………………………………
(do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej)

pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do
miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. Stosunek cywilnoprawny regulowany jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U.
z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.
4 Za osobę ubogą pracującą uznaje się osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych5), przypadające na
jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
5
Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o
których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
6
Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym jest rozumiane jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstaw owej,
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych
w trybie dziennym
3

str. 2

Szkoła specjalna: a) szkoła lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy
Prawo oświatowe, b) szkoła lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym mowa
w przepisach o działalności leczniczej, oraz w jednostce pomocy społecznej, w celu kształcenia dzieci
i młodzieży przebywających w tym podmiocie lub jednostce, w których stosuje się odpowiednią organizację
kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami

□

□
□

wydanymi na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe
JESTEM OSOBĄ, która opuściła zakład pracy chronionej w dniu…………………………………… (do 2 lat po

zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)
Zakład pracy chronionej: Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12
miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
i osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 28 ust 1 pkt 1 Ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej
6 miesięcy.
JESTEM matką przebywającą w domach samotnej matki
JESTEM OSOBĄ, która opuściła zakład karny lub areszt śledczy w dniu……………………………………
(do 2 lat po opuszczeniu)
Zakład karny i areszt śledczy: jednostki organizacyjne Służby Więziennej;

□

JESTEM

OSOBĄ,

która

opuściła zakład poprawczy
w dniu…………………………………… (do 2 lat po opuszczeniu)

lub

schronisko

dla

nieletnich

Zakład poprawczy: placówka resocjalizacyjna dla nieletnich Schronisko dla nieletnich: placówka opieki
całkowitej dla nieletnich realizująca funkcję diagnostyczną, resocjalizacyjną i zapobiegawczą
PONADTO OŚWIADCZAM RÓWNIEŻ, ŻE:
1.

Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego;

2.

Zapoznałem/łam się z Regulaminem Udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego;

3.

Mam świadomość, że jestem zobowiązana/y do aktywnego udziału we wszystkich oferowanych w projekcie
formach wsparcia;

4.

Nie przerwę uczestnictwa w projekcie bez ważnych powodów;

5.

Wyrażam zgodę na wypełnienie ankiet oraz innych dokumentów sprawozdawczych w trakcie i po zakończeniu
udziału w projekcie;

6.

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć /nagrań audiowizualnych z projektu z moim udziałem na stronie
internetowej Projektodawcy oraz w innych materiałach promujących ww. projekt;

7.

Poddam się monitoringowi i będę udzielać informacji o swoim statusie na rynku pracy w okresie do 4 tygodni
od daty zakończenia udziału w projekcie;

8.

Zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (tj. np. kserokopii
umowy, zaświadczenia Pracodawcy, itp.) w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie;

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje (od str. 1 do str. 3) są
prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji
przez upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów
(np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą.

……………………………………………..…………………
(czytelny podpis Uczestnika projektu)
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