DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI
Ja niżej podpisany/a
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Pesel:
1) Deklaruję uczestnictwo w projekcie Ambitna młodzież realizowanym przez Fundację Inicjowania
Rozwoju Społecznego, z siedzibą biura projektu przy ul. Złotostocka 21A, 50-511 Wrocław, w ramach
Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
2) Oświadczam, że w dniu złożenia dokumentów aplikacyjnych, spełniam kryteria kwalifikowalności
uprawniające mnie do udziału w projekcie, tj.:
a) jestem mieszkańcem/mieszkanką jednego z powiatów województwa dolnośląskiego:
kłodzkiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego,
b) spełniam kryterium wiekowe (wiek od 15 do 24 lat),
c) jestem osobą bez pracy oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.
3) Oświadczam, że nie jestem osobą zakwalifikowaną do jednej z poniższych grup:
a) 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;
b) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii (do roku po opuszczeniu)
d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków
wychowawczych (do roku po opuszczeniu)
e) matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne
lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

4) Oświadczam, że jestem osobą zdolną i gotową do podjęcia: stażu zawodowego, zatrudnienia w
wymiarze czasu pracy wynoszącym co najmniej ½ etatu.
5) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie Ambitna młodzież,
akceptuję jego wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim
postanowień.
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6) Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych, które odbędą się na początku, w trakcie i
po zakończeniu udziału w projekcie.
7) Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
8) Oświadczam, że w przypadku podjęcia zatrudnienia w okresie do 3 m-cy od dnia zakończenia
przeze mnie udziału w projekcie, dostarczę w terminie 7 dni dokument potwierdzający podjęcie
zatrudnienia lub samo zatrudnienia (np.: kopię umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, zaświadczenie PUP o wyrejestrowaniu z ewidencji osób
bezrobotnych z powodu podjęcia pracy).
9) Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą,
skutkującego po stronie Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu
obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w ww. projekcie,
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego będzie miała prawo dochodzić ode mnie roszczeń na
drodze cywilnoprawnej.
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