Projekt „Młode kadry podkarpacia - II edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr
POWR.01.02.01-18-0036/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM STATUSIE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU
W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Ja niżej
podpisany/a………………………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko)

Oświadczam, że na dzień otrzymania pierwszej formy wsparcia w projekcie pt. „Młode kadry
podkarpacia – II edycja” jestem:
I.

Osobą (status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu)
r bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy
r bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy
w tym długotrwale bezrobotną1
r Nie
r Tak
r bierną zawodowo
r pracującą
w firmie: ………………………………………………………….
Wykonywany zawód:………………………………………………

II.

III.

Osobą posiadającą wykształcenie:
r niższe niż podstawowe (ISCED 0)
r podstawowe (ISCED 1)
r gimnazjalne (ISCED 2)
r ponadgimnazjalne (ISCED 3)
r policealne (ISCED 4)
r wyższe (ISCED 5-8)
Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego
pochodzenia
r Nie
r Odmowa podania informacji
r Tak

1

Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
(w przypadku osób poniżej 25 roku życia); osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
(w przypadku osób powyżej 25 roku życia i więcej).
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IV.

V.

VI.

Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
r Nie
r Tak

Osobą z niepełnosprawnościami
r Nie
r Odmowa podania informacji
r Tak
Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
r Nie
r Odmowa podania informacji
r Tak

………………………………
Miejscowość, data

…………………………………
Czytelny podpis Uczestnika projektu
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