DEKLARACJA UCZESTNICTWA
w projekcie „Dobry zawód dla Ciebie’ realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy
Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa
nr projektu RPLU.09.01.00-06-0081/15-00
Ja, niżej podpisana/y
……………………………………….…………………………….………..…………………………
deklaruję udział w projekcie „Dobry zawód dla Ciebie”, realizowanym przez Fundację Inicjatyw
Menedżerskich. Ponadto:
1. Spełniam warunki formalne udziału w projekcie „Dobry zawód dla Ciebie”, tj:
 na dzień przystąpienia do projektu mam ukończony 30 rok życia;
 zamieszkuję na terenie jednego z 14 niżej wymienionych powiatów województwa lubelskiego:
powiat włodawski, powiat hrubieszowski, powiat chełmski, Miasto Chełm, powiat
krasnostawski, powiat świdnicki, powiat lubartowski, powiat bialski, Miasto Biała Podlaska,
powiat zamojski, Miasto Zamość, powiat rycki, powiat opolski, powiat parczewski, powiat
janowski, powiat kraśnicki, powiat radzyński. w rozumieniu KC. (Rozdział II art. 25.
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa
z zamiarem stałego pobytu) jestem osobą bezrobotną lub bierną zawodowo,
 mam niskie kwalifikacje zawodowe,
 jestem osobą zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu
pracy.
2. Zostałam/em zapoznana/y z możliwością swojego przyszłego udziału w badaniu
ewaluacyjnym, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze
dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników.
3. Zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą, jednocześnie oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji oraz
pozostałych załącznikach są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
4. Zobowiązuję się do przekazania informacji dotyczącej mojej sytuacji zawodowej po
zakończonym udziale w projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie).
5. Zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie do 3 miesięcy
po zakończeniu udziału w projekcie, o ile uczestnik podejmie zatrudnienie.
Przez zatrudnienie należy rozumieć podjęcie pracy w oparciu o:
min. ½ etatu),
- prawny (umowa cywilno- prawna powinna być zawarta na okres minimum
trzech miesięcy, a jej wartość nie może być niższa niż 3- krotność minimalnego wynagrodzenia),
na status prawny oraz liczbę zatrudnionych pracowników).
…..………………………………………
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