
   

  

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ 

W RAMACH PROJEKTU 

„Szansa dla Młodych” 

nr projektu: POWR.01.02.01-32-0059/18 

 

 TAK NIE 

Oświadczam, że jestem osobą w wieku 15-29 lat1   

Oświadczam, że zamieszkuję2 lub pracuję na terenie województwa zachodniopomorskiego  

(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) 
  

Oświadczam, że jestem osobą niepracującą, tj.: (proszę zaznaczyć właściwe) 

 Osobą bierną zawodowo 

 Osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy3 

  

Oświadczam, że jestem osobą pracującą4 , tj.: (proszę zaznaczyć właściwie) 

 imigrantem/reemigrantem5  

 osobą odchodzącą z rolnictwa6  

 osobą ubogą pracującą7 

 osobą pracującą w ramach umowy cywilno-prawnej8 

 osobą pracującą w ramach umowy krótkoterminowej9  

  

Oświadczam, że należę do tzw. młodzieży NEET10   

Oświadczam, że jestem osobą o niskich kwalifikacjach11   

Oświadczam, że jestem osobą zamieszkującą miasto średnie, w tym miasto tracące funkcje społeczno-

gospodarcze12 
  

 

 

                                                           
1 Wiek uczestnika określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (do dnia poprzedzającego ukończenie 30-tego roku życia) 
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu 
3 Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, jednak nie pozostająca w rejestrach urzędów pracy.  
4 Osoba, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, 
która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoba prowadząca działalność na własny 
rachunek – prowadząca działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową.  
5 Imigrant - osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa, przybyła lub zamierzająca przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy 
i zamierzająca wykonywać lub wykonująca pracę na terytorium Polski; reemigrant -  
6 Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia 
społecznego w ZUS. 
7 Osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na jedną osobę nie 
przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.  
8 Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło.  
9 Osoby zatrudnione na umowach zawartych na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. 
10 Osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki: 

-nie pracują (są bezrobotni lub bierni zawodowo), 
-nie kształcą się (w trybie formalnym stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki), 
-nie szkolą się (w ciągu ostatnich 4 tygodni nie brali udziału w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności  
i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy). 
11 Osoby z wykształceniem do ISCED 3 włącznie 
12 Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców, z wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów w tym 
tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 



   

  

 TAK NIE 

Oświadczam, że nie jestem osobą zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy   

Oświadczam, że nie jestem osobą wspieraną w ramach trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1: 

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

z kategorii młodzieży NEET z grup: 

-osoby które opuściły pieczę zastępczą, 

-młodzieżowych ośrodków wychowawczych 

-młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 

-specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych 

-osoby które zakończyły naukę w szkole specjalnej, 

-matki przebywające w domach samotnej matki, 

-osoby które opuściły zakład karny lub areszt śledczy, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich, zakłady 

pracy chronionej 

  

Oświadczam, że nie jestem studentem studiów stacjonarnych   

 

Uprzedzony/a  o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z kodeksu Cywilnego) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte powyżej są zgodne ze 

stanem faktycznym i prawnym. 
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