OŚWIADCZENIE
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ PROJEKTU
„Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość !” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18)

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

jestem osobą w wieku 15-291 lat
jestem osobą zamieszkałą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 2) na terenie województwa
podlaskiego, powiatu: m. Suwałki/ p. suwalskiego/ p augustowskiego/ p. sejneńskiego/ p.
monieckiego/ p. grajewskiego
Jestem osobą niepracującą, w tym:
a) jestem osobą bierną zawodowo3
b) jestem osobą bezrobotną4 (niezarejestrowaną w urzędzie pracy), w tym:
długotrwale bezrobotną5
6
c) nie uczestniczę w kształceniu się w trybie formalnym stacjonarnym
d) w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliłam/em się, nie uczestniczyłam/em w szkoleniach7
Jestem osobą pracującą, w tym:
a) jestem osobą ubogą8
b) jestem osobą pracującą na umowie krótkoterminowej9
c) jestem osobą pracującą na umowie cywilno-prawnej
Jestem reemigrantem10/ imigrantem11
1

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.
2
Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowośd, w której osoba ta przebywa
z zamiarem stałego pobytu.
3
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
nieobecnośd w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyoskiego lub urlopu rodzicielskiego),
uznawane są za bierne zawodowo chyba, że są zarejestrowane już, jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeostwo).
Osoby prowadzące działalnośd na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalnośd członek rodziny) nie są uznawane za bierne
zawodowo. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
4
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.
5
zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięd z udziałem środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: Młodzież (<25 lat)
– osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy; Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesięcy (>12 miesięcy).
6
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.
7
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.
8
Przez osobę ubogą rozumie się osobę, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o min imalnym wynagrodzeniu za
pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie
przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
9
Osoby zatrudnione na umowy wskazujące na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarte na czas określony, który upływa w okresie
realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
10
Obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócid do Polski lub którzy
przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęd podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na
terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci - osoby, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz.
609).
11
To osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyd do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt
czasowy i zamierzające wykonywad lub wykonujące pracę na terytorium Polski
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nie należę do żadnej z grup określonej do Poddziałania 1.3.1 tj.:
 osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w
tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z
kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
o osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
o osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki
socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
o osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki
wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
o osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki
w szkole specjalnej),
o matki przebywające w domach samotnej matki,
o osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
o osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po
opuszczeniu),
o osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu
zatrudnienia w zakładzie).

imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z
rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący
się z powyższych grup docelowych
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........................................................
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