Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji „Droga do zatrudnienia”

Oświadczenie o spełnieniu kryterium NEET
w zakresie osób objętych wsparciem w ramach Projektu
Oświadczam, że należę/nie należę do grupy osób spełniających kryterium młodzieży NEET,
tj.:
Jestem osobą w wielu 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
1) nie pracuję (tj. jestem bezrobotna/ny lub bierna/ny zawodowo),
2) nie kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
3) nie szkolę się (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy).
W okresie ostatnich 4 tygodni brałam/em / nie brałam/em udziału* udziału formie
aktywizacji określanej w pkt.2) i 3), finansowanej ze środków publicznych
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Oświadczam, że nie należę/należę* do grupy młodzieży wyłączonej z objęcia wsparciem
spełniająca definicję „Młodzieży NEET”, tj
1) 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,
2) matek opuszczających pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
3) absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
4) absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków
wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
5) matek przebywających w domach samotnej matki,
6) osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po
opuszczeniu).
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