OŚWIADCZENIE
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ PROJEKTU
„Success” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17)

Oświadczam, iż:
Należy zaznaczyć „X” właściwe pole w każdym z wierszy poniżej.

jestem osobą bierną zawodowo1
jestem osobą bezrobotną2 (niezarejestrowaną w urzędzie pracy), w tym:
długotrwale bezrobotną
jestem osobą w wieku 15-293 lat
nie uczestniczę w kształceniu się w trybie formalnym stacjonarnym 4
w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliłam/em się, nie uczestniczyłam/em w szkoleniach5
jestem osobą zamieszkałą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 6) na terenie województwa
podlaskiego, powiatu: m. Suwałki/ p. suwalskiego/ p augustowskiego/ p. sejneńskiego/ p.
monieckiego/ p. grajewskiego
nie należę do żadnej z grup określonej do Poddziałania 1.3.1 tj.:
 młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji
pieczy);
 matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
 absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków);
 absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków
wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków);
 matki przebywające w domach samotnej matki;
 osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Miejscowość .................................................., dnia ......................................................

Czytelny podpis kandydata lub opiekuna prawnego........................................................
1

Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są zarejestrowane w rejestrze urzędu pracy,
jako osoby bezrobotne a ponadto nie są gotowe do podjęcia pracy oraz nie poszukują aktywnie zatrudnienia). Osoby będące na urlopie
wychowawczym (rozumianym, jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo chyba, że są zarejestrowane już, jako bezrobotne (wówczas status
bezrobotnego ma pierwszeństwo).
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane
za bierne zawodowo. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
2
Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Status na rynku pracy jest
określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
3
Osoba, która w dniu, w którym przystąpiła do projektu były w wieku 15 – 29 lat (od dnia 15 urodzin, do przedednia 30 urodzin); wiek UP liczony jest
na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
4
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.
5
Przez szkolenie rozumie się uczestnictwo w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych.
6
Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta
przebywa z zamiarem stałego pobytu.
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