
 

 

  

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O POSIADANYM STATUSIE NA RYNKU PRACY 

 

 

Oświadczam, iż  w chwili przystąpienia do projektu pn.: „Dajmy Młodym szansę – póki mają Power” 
nr POWR. 01.02.01-04-0118/19 posiadam status osoby biernej zawodowo1 i należę do osób 
określonych w definicji osób NEET.2.  
 
Jestem świadomy, iż w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, niezgodnego z prawdą, Beneficjent 

AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze (w przypadku wystąpienia z tego 

tytułu konsekwencji finansowych) ma prawo dochodzić roszczeń w drodze powództwa cywilnego.  

 

 

 

…………………………………………………….                      …………………………………………..                                                                         

              MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

PROJEKTU 

 

 

 
1 Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Do grupy biernych 

zawodowo zaliczamy m.in.:  
a. studentów studiów stacjonarnych. Mając jednak na uwadze kryterium dostępu 2 przyjęte w ramach niniejszego konkursu dotyczące wyłącznie 

osób młodych w kategorii NEET, studenci studiów stacjonarnych nie mogą być kwalifikowani do projektów;  
b. studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna 

jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);  
c. 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), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne 
(konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);  

2 NEET (ang. not in employment, education or training) - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy 

warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), a w okresie 4 tygodni [poprzedzających dzień złożenia formularza zgłoszeniowego nie 
kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. 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; 

 


