
 

 

„Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I” 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
Ja, niżej podpisana/-y …..........................................…………………….………………….……… deklaruję udział  

 (Imię i Nazwisko) 
w projekcie nr RPPM.05.02.01-22-0009/17 pn. „Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja 

zawodowa 30+ I”, realizowanym przez Państwowe Szkoły Budownictwa im. Prof. Mariana 

Osińskiego, Al. Grunwaldzka 238, 80-266 Gdańsk w imieniu Gminy Miasta Gdańska (Partner 

Wiodący), Gminę Trąbki Wielkie (Partner 1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa 

osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT współfinansowanym przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Zobowiązuję się do czynnego uczestnictwa w następujących formach wsparcia: 

1. Wsparcie aktywizacyjne: 

 Badanie predyspozycji i preferencji zawodowych + tworzenie IPD. 

 Wsparcie psychologiczno-doradcze – indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym 

i psychologiem – wsparcie obligatoryjne.  

 Warsztaty grupowe z technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania 

kompetencji kluczowych - wsparcie obligatoryjne. 

2. Realizacja szkoleń  prowadzących do do zdobycia kwalifikacji, kompetencji i 

umiejętności zawodowych: 

 Szkolenia zawodowe - wsparcie fakultatywne dla 22 osób – szkolenia prowadzące do 

zdobycia kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych.  

 Szkolenia zawodowe–wsparcie fakultatywne dla 33 osób – szkolenia prowadzące do  

zdobycia kwalifikacji zawodowych.  

 Szkolenie ECDL Profile - wsparcie fakultatywne dla 30 osób - szkolenia prowadzące do 

zdobycia kompetencji cyfrowych, które zostaną potwierdzone certyfikatami 

umiejętności komputerowych ECDL. 

3. Staże zawodowe - wsparcie fakultatywne dla 35 osób. 

 
Oświadczam, że jestem osobą: 

POZOSTAJĄCĄ BEZ ZATRUDNIENIA (OSOBA BEZROBOTNA LUB BIERNA ZAWODOWO) 

 

Oświadczam, że spełniam dodatkowo poniższe kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału  

w projekcie: 

1) wiek powyżej 30 roku życia  

2) wiek 50 lat i więcej 

3) kobiety 

4) osoby z niepełnosprawnościami  

5) osoby długotrwale bezrobotne 

6) osoby o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, 

ponadgimnazjalne) 

 

 



 

 

„Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I” 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnegoi, niniejszym 

oświadczam , że ww. dane są zgodne z prawdą. 

 

 

Pouczenie: 

 

1. W przypadku osób niepełnosprawnych należy dostarczyć kserokopię orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kandydata 

2. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy należy dostarczyć 

zaświadczenie z Urzędu Pracy o wpisie do rejestru osób bezrobotnych 

 

 

 

 

 

 

 

                ………………………………           …………………………………………………… 
                        (Miejscowość, data)               (Podpis Uczestnika Projektu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dn. 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) „Kto, w celu uzyskania dla 

siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo 
od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, 
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego 
na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, 
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o 
istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 


