Załącznik nr 5 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursie
Gdańsk, dnia …………………………
Deklaracja Uczestnika Kursu
potwierdzająca posiadająca status osoby należącej do kategorii NEET

………………………………..……………………………
(imię i nazwisko)
.................................................................
(adres zamieszkania)

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie
przepisu art. z art. 233 § 1 k.k., oświadczam, iż na dzień zwarcia Umowy o świadczenie usługi
szkoleniowej polegającej na uczestnictwie w Kursie zawodowym na Programistę Junior Front-End
Developer dla Uczestników Projektu „Pozytywne Biuro Karier” o numerze POWR.01.02.01-22-0059/16
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanej w ramach projektu
„Pozytywne Biuro Karier”, jestem osobą:

- należącą do kategorii NEET, niezarejestrowaną Urzędzie Pracy, (w Programie Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29
lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie
kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli się (tj. nie
uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy i nie brała
ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich
4 tygodni od dnia przystąpienia do Projektu. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane
jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół
ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub
doktoranckich realizowanych w trybie dziennym), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu
konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 tj. osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15- 29 lat bez
pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET19 z następujących grup
docelowych:
- 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,
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- 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,
- matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
- absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do
roku po opuszczeniu),
- absolwenci specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych
(do roku po opuszczeniu), o matki przebywające w domach samotnej matki,
- osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu), zgodnie z
definicją POWER 2014-2020, w tym osoby niepełnosprawne.

………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis Uczestnika Kursu)
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