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 braku przynależności do grupy docelowej wskazanej w Poddziałaniu 1.3.1 POWER
„Kierunek - praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z
województwa świętokrzyskiego”

Tytuł projektu
Miejsce organizacji
Okres realizacji

Kielce
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, ze nie jestem wykluczony/a z możliwości udziału w projekcie w związku z przynależnością do grup określonych
w SZOOP dla trybu konkursowego w Działaniu 1.3 / Poddziałaniu nr 1.3.1, tj.
1. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:


wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej
powrócili do rodzin naturalnych,



wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,



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);
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).
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)

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów
e-mail: szkolenia@abakus-konsulting.pl
tel.: 17 859 26 68
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Biuro Projektu:
ul. Sienkiewicza 66, 25-501 Kielce
e-mail: kielce@abakus-konsulting.pl
tel.: 797 466 355

