DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
„Aktywna młodzież na opolskim rynku pracy”
nr projektu POWR.01.02.01-16-1K05/18

Wyrażam zgodę na udział w projekcie „Aktywna młodzież na opolskim rynku pracy”, nr projektu
POWR.01.02.01-16-1K05/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020 przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki.

Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do uczestnictwa w projekcie, tzn.:
- jestem osobą w wieku 15-29 lat;
- jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy/lub osobą bierną
zawodową/lub osobą pracującą na postawie umowy cywilnoprawnej lub umowy
krótkoterminowej/ osobą z kategorii NEET1;

Osoby z kategorii NEET - osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:
- nie pracują (tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo),
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Nie
brała udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4
tygodni).
Definicja osób z kategorii NEET obejmuje:
- osoby poniżej 30 roku życia
- osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, przy czym kształcenie formalne
w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów
wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym,
- osoby, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym oraz szkolą się ze środków prywatnych.
• Osoby wyłączone z objęcia wsparciem (grupa określona dla trybu konkursowego w poddziałaniu Poddziałania
1.3.1) osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:
1. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym
uwzględnieniem:
o wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy
zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
o wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
o wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze
znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu
w instytucjach pieczy zastępczej.
2. matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
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- zamieszkuję lub pracuję (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa opolskiego,
- nie uczestniczyłem/am w przeciągu ostatnich 4 tygodni w kształceniu lub szkoleniu finansowanym
ze środków publicznych,
- nie jestem osobą odbywającą karę pozbawienia wolności.
Jednocześnie oświadczam, iż:
•
•

Zostałem/-am poinformowany/-a, iż projekt „Aktywna młodzież na opolskim rynku pracy”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego;
Zapoznałem/-am się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie
rekrutacji i uczestnictwa i wyrażam zgodę na uczestnictwo, jednocześnie akceptując
warunki Regulaminu.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy, na podst. art. 233 § 1 i 2 Ustawy
z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997r., Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami) tj.:
„Kto składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie,
działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za
fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie”, oświadczam, iż powyższe dane są zgodne z
prawdą.

Jednocześnie zobowiązuję się do:
•
•
•
•

obecności na spotkaniach organizowanych w ramach projektu,
wypełniania testów, ankiet (związanych z badaniami ewaluacyjnymi) i udzielania
informacji, zarówno w trakcie trwania projektu jak i po jego zakończeniu,
stosowania się do reguł określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Aktywna młodzież na opolskim rynku pracy”,
przekazania informacji dotyczącej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie pn.
„Aktywna młodzież na opolskim rynku pracy” (do 4 tygodni od zakończenia udziału)
zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz do dostarczenia
dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności zawodowej i efektywności
zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia
udziału).

3. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po
opuszczeniu);
4. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do
roku po opuszczeniu);
5. matki przebywające w domach samotnej matki;
6. osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
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Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych
obecnie i w przyszłości przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki oraz organy
administracji rządowej oraz samorządowej lub upoważnione przez nie instytucje (zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016 r. poz.
922) – w celach związanych z realizacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
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