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Kierunek – praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego 
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/TKI NA UCZESTNIKA PROJEKTU 
o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w Projekcie 

Tytuł projektu 
„Kierunek  - praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z 

województwa świętokrzyskiego” 

Miejsce  organizacji Kielce 

Okres realizacji  od 01.05.2016 do 31.05.2017 

WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY/A OŚWIADCZENIE 

 
Ja,  niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                         (imię i nazwisko składającego/ej oświadczenie) 

Zamieszkały/a:             ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                              (adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 

Oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ (proszę zaznaczyć informacje 
zgodne z prawdą): 

 Jestem osobą w wieku od 18 do 29 roku życia 

 Jestem zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy właściwym dla mojego miejsca zameldowania stałego lub 
czasowego 

 Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy 

 Jestem osobą długotrwale bezrobotną 

 Jestem osobą bierną zawodowo 

 Zamieszkuję na terenie województwa świętokrzyskiego (zgodnie z definicją K.C.) 

 Jestem osobą w wieku 24 lat i posiadam prawo jazdy kat. B (dotyczy Kandydatów/tki na kurs: Kierowca autobusu) 

 Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności o ile jego stopień nie wyklucza uczestnictwa w proponowanych kursach 

 Nie kształcę się w systemie w systemie formalnym w trybie stacjonarnym 

 Nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy 

 Nie pozostaję w stosunku pracy, stosunku służbowym, ani nie jestem zatrudniony/a na podstawie umowy cywilnoprawnej 

 Nie jestem rolnikiem lub domownikiem rolnika, nie jestem ubezpieczony/a w KRUS 

 Nie posiadam zarejestrowanej działalności gospodarczej 

 Nie mam ustalonego prawa do emerytury 

 Jestem osobą zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy 

 Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie: „Kierunek  - praca! Kompleksowy program wsparcia 
zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego” 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 
prawdy niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą 

 
 
 

(miejscowość, data) (CZYTELNY podpis Kandydata/tki na Uczestnika/-czkę Projektu) 

 

 


