Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udziału

OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE
w projekcie „Kobiety czas na pracę zawodową”
realizowanym przez ISS Projekt Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego, na
podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0045/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII
Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty
konkursowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Ja niżej podpisana:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
(imię i nazwisko składającej oświadczenie)
Zamieszkała:…………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)
Numer PESEL:………………………………………………………………………………………………………………………….
Wyrażam chęć oraz deklaruję udział w zaproponowanych mi formach wsparcia w ramach projektu „Kobiety
czas na pracę zawodową” realizowanego przez ISS Projekt Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją im. Hetmana
Jana Tarnowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku
pracy – projekty konkursowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Dla Kandydatek na Uczestniczkę projektu zakwalifikowanych do projektu, dzień podpisania „Oświadczenia o
uczestnictwie” jest dniem rozpoczęcia udziału w projekcie „Kobiety czas na pracę zawodową” – otrzymanie
pierwszej formy wsparcia.
W związku z zakwalifikowaniem do projektu „Kobiety czas na pracę zawodową” potwierdzam, że spełniam
wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ:
- jestem kobietą w wieku powyżej 29 lat1
- zamieszkuję na terenie powiatów: niżańskiego, przeworskiego, leżajskiego, przemyskiego ziemskiego w woj.
Podkarpackim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami)
- jestem kobietą:
 bezrobotną zarejestrowaną/niezarejestrowaną w PUP
 bierną zawodowo
Jednocześnie oświadczam, że2:
 jestem os. długotrwale bezrobotną + 3pkt,
 jestem os. z niskimi kwalifikacjami + 2pkt,
 jestem os. niepełnosprawną + 2pkt,
 jestem os. bez doświadczenia zawodowego + 3pkt,
 jestem osobą bez kwalifikacji zawodowych lub posiadam zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe +
2pkt,
 nie posiadam własnych środków na podniesienie kwalifikacji +2pkt
oznacza osobę, która w dniu przystąpienia do projektu i otrzymania pierwszej formy wsparcia ukończyła co najmniej 30 rok życia. Wiek
uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie
2 Należy zaznaczyć właściwe
1

Projekt „Kobiety czas na pracę zawodową”
jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

- zapoznałam się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Kobiety czas na pracę zawodową’’ oraz
potwierdzam, że wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są aktualne.
Oświadczam też, że wszelkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

…………………………
Miejscowość, data

………………………..……….…….…..……………….
Podpis Uczestniczki projektu
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