
 

                                                                                     

  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

„Lubuska Aktywizacja Młodych” 

nr projektu: POWR.01.02.01-08-0007/18 

 

 

DANE OSOBOWE 

Imię   

Nazwisko   

PESEL    

Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

Płeć   

 
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z okazanym dokumentem tożsamości. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis osoby reprezentującej beneficjenta projektu) 
 

Proszę o zaznaczenie informacji dotyczących Pana/Pani sytuacji 
 

 TAK NIE 

Oświadczam, że zamieszkuje lub pracuje na terenie woj. lubuskiego  
w rozumieniu przepisów KC1     

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo nie uczestniczącą 
w kształceniu i szkoleniu - tzw. NEET2     

Oświadczam, że jestem osobą odchodzącą z rolnictwa lub członkiem 
takiej rodziny3     

                                                 
1 Miejsce zamieszkania zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego rozumiane, jako miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego 

pobytu. 

 
2 osoby z kategorii NEET – osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:   

 nie pracują (tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo),  

 nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) 

 nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się 

nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie 
aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni); 

 
3 osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą 

obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1778) (ZUS); 



 

                                                                                     

  

Oświadczam, że jestem tzw. osobą ubogą pracującą4, osobą 
zatrudnioną na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów 
cywilnoprawnych     

Oświadczam, że jestem osobą z niepełnosprawnościami5     

Oświadczam, że jestem osobą o niskich kwalifikacjach6     

Oświadczam, że jestem mieszkańcem miasta średniego (w 
rozumieniu przepisów KC)7     

Oświadczam, że nie należę do grupy osób spełniających warunki 
grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 
1.3.1 8   

 
Oświadczam, że wszystkie podane przez mnie powyżej informacje są prawdziwe i 
kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez 
upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów 
(np. rejestr ZUS, rejestr PUP) po względem ich zgodności z prawdą. 
 
 
 
……………………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis uczestnika projektu) 

                                                 
4 osoba uboga pracująca – osobę, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych6), 

przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu 
poprzedzającym przystąpienie do projektu 
5 osoby z niepełnosprawnościami – osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu  Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020 

6 osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (Wykształcenie ponadgimnazjalne 

(Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej)) 
7 miasta średnie - miasta powyżej 20 tys. mieszkańców, z wyłączeniem miast wojewódzkich lub  mniejsze, z liczbą ludności  15-20 tys. 

mieszkańców będące stolicami powiatów. Lista miast średnich: Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary 
8 osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu -tzw. młodzież NEETz 
następujących grup docelowych: młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach  
pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne 

gospodarstwo domowe,; wychowanków w pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze 

znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach  
pieczy zastępczej, o matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),o absolwenci młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu), 
o absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych  

(do roku po opuszczeniu),o matki przebywające w domach samotnej matki, o osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 

roku po opuszczeniu) 
 


