
 
 
 
 
 

   

 

                                                                  Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w Projekcie 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW FORMALNYCH  

PROJEKT „Skazani na sukces 2!” 

nr. POWR.01.02.01-30-0010/21 
Dane osobowe: 

Imię  

Nazwisko  

PESEL lub data urodzenia1  

 
1 Wpisanie daty urodzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL. 

Oświadczam, że: 

 

 

 

1 

 

 

Jestem osobą bierną zawodowo lub jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną  w PUP  

□   osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tzn. nie pracuje i nie jest 

zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. 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.  

W tym:          □ inne            □ucząca się                   □ nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu                                                                

 

□   osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy                              

i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

         W tym jestem: 

                              □  osobą długotrwale bezrobotną – tj. jestem osobą bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 

miesięcy dotyczy osób (<25 lat), lub jestem osobą  bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 

12 miesięcy dotyczy osób (25 lat lub więcej)                                                                                                                                                                  

2 

 

□  Utraciłem/utraciłam zatrudnienie po 01.03.2020 r.  lub posiadam status osoby:                                

z orzeczeniem o niepełnosprawności, długotrwale bezrobotnej, o niskich kwalifikacjach  

3 □  Zamieszkuję zgodnie z Kodeksem Cywilnym w Województwie Wielkopolskim. 

4 □  Jestem w wieku 18-29 lat. 

5 

 

□  Nie uczestniczę w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanej z EFS,                    

w którym udzielane jest wsparcie bezzwrotne 

6 

 

□  Status NEET - Nie uczestniczę w kształceniu/szkoleniu                                                              
-tzn. nie uczęszczam na zajęcia w szkole lub na uniwersytecie w trybie stacjonarnym, ani podczas ostatnich czterech 

tygodni nie brałem(am) udziału w szkoleniu mającym na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji 

potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanym ze środków publicznych 

7 
□  Nie przynależę do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego Poddziałania 1.3.1 

a) osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, 



 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

……………………………………………..………………… 

                                                                                                                 (data i czytelny podpis kandydata/tki projektu) 

które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osób z kategorii NEET,  z następujących grup docelowych:  

▪ osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),  

▪ osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii  (do 2 lat po 

opuszczeniu),  

▪ osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze   (do 2 lat 

po opuszczeniu),  

▪ osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole  specjalnej),  

▪ matki przebywających w domach samotnej matki,  

▪ osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),  

▪ osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),  

▪ osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia  

w zakładzie).  

b) imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigrantów wywodzących się z grup docelowych 

wskazanych w punkcie a. 

 


