OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
„Czas na Karierę”

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty
konkursowe
INFORMACJE PODSTAWOWE
Imię (Imiona)

Nazwisko

PESEL

Płeć

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

 Kobieta

 Mężczyzna

ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica

Nr domu/nr
lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Powiat

Gmina

Obszar

Tel. kontaktowy

E-mail

 Miejski

 Wiejski

Wiek w chwili przystąpienia do projektu:

POZIOM WYKSZTAŁCENIA
Poziom wykształcenia
(proszę zaznaczyć X
we właściwym
miejscu wybierając
jedno ostatnie
ukończone
wykształcenie tzn.
najwyższej)

Niższe niż podstawowe
Podstawowe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne
Policealne
Wyższe pierwszego stopnia (licencjat)
Wyższe drugiego stopnia (magister, studia podyplomowe)
Wyższe trzeciego stopnia (doktoranckie)

KRYTERIA DOTYCZĄCE STATUSU KANDYDATA NA RYNKU PRACY:
Określenie
statusu
OSOBA BEZROBOTNA1
Kandydata
na rynku pracy
(proszę
zaznaczyć x w
OSOBA BIERNA ZAWODOWO2
właściwym
miejscu)

osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby
zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów.
2
osoba, która w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
1

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DOTYCZĄCE GRUPY DOCELOWEJ:
Przynależność
Kandydata do
grupy docelowej
(proszę
zaznaczyć x
w każdym
właściwym
miejscu)

OSOBA POWYŻEJ 29 R.Ż.3
OSOBA POWYŻEJ 50 R.Ż.4
OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA5
OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA
OSOBA ZAMIESZKAŁA NA TERENACH WIEJSKICH
OSOBA O NISKICH KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH6

DODATKOWE INFORMACJE
Przynależność
Kandydata
do kategorii
(proszę zaznaczyć x w
każdym
właściwym
miejscu)

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrant, osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do
mieszkań
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących
W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż
wymienione powyżej)7

…………………………………………………………………
(Czytelny podpis uczestnika projektu)

osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin). Wiek uczestników określany
jest na podstawie daty urodzenia i ustalany na dzień przystąpienia do udziału w projekcie.
4
osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin). Wiek uczestników określany
jest na podstawie daty urodzenia i ustalany na dzień przystąpienia do udziału w projekcie.
5
osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy) liczonych do dnia złożenia Formularza
zgłoszeniowego do udziału w projekcie.
6
oznacza to osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, li ceum
profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa).
3

7

Kategoria odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym. Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem cech wykazanych we
wskaźnikami dotyczących: osób z niepełnosprawnościami, migrantów, gospodarstw domowych bez osób pracujących,
gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu, gospodarstwach domowych składających się z jednej
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. Ponadto nie należy wykazywać niekorzystnej sytuacji dot. płci, statusu na
rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), wieku lub osiągnięcia wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1. Do kategorii
osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy: - osoby z wykształceniem na
poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dl a ukończenia
poziomu ISCED 1, - byli więźniowie, - narkomani, - osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, - osoby z obszarów
wiejskich. W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z ww. powodu
wykształcenia) jest jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu wskaźnikach (dot. niepełnosprawności
oraz niekorzystnej sytuacji). Katalog cech włączających uczestnika do grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji jest otwarty
i przy zachowaniu powyższych wytycznych, w uzasadnionych przypadkach może zostać rozszerzony przez projektodawcę.

