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Deklaracja udziału w projekcie 

z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności udziału 

w projekcie „Kwalifikacje dla młodych” 

(POWR.01.02.01-24-0014/17) 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………..………………………………………………………………………………….., 

 (imię i nazwisko Uczestnika/czki) 

urodzony/a ………………………………………………………………., 

 (data urodzenia) 

zamieszkały/a ……………………………………..………………………………………………………………………………………………………, 

 (adres zamieszkania) 

deklaruję udział w projekcie „Kwalifikacje dla młodych” realizowanym przez Humaneo w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Oświadczam, że spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie „Kwalifikacje dla młodych”, tj. spełniam 

łącznie następujące wymogi: 

1. Jestem osobą w wieku 21-29 lat1. 

2. Zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego2) na terenie województwa śląskiego. 

3. Jestem osobą długotrwale bezrobotną3 niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy.4 

4. Jestem osobą z kategorii NEET, tj.:  

 Pozostaję bez pracy. 

 Nie uczestniczę w kształceniu (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyłem/am w kształceniu 

formalnym w trybie stacjonarnym). 

 Nie uczestniczę w szkoleniu (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyłem/am 

w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych 

ze środków publicznych). 

                                                           
1
 Grupę docelową mogą stanowid wyłącznie osoby, które są w wieku 21-29 lat, tj. osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału 

w projekcie mają ukooczony 21 rok życia, a nie ukooczyły 30 roku życia tj. od dnia 21 urodzin do dnia poprzedzającego dzieo 30 
urodzin. Wiek Uczestnika projektu jest określany 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
 Definicja osoby długotrwale bezrobotnej 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). 
4
 Za osobę bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy rozumie się osobę, która pozostaje bez pracy i nie jest 

zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, ale aktywnie poszukuje pracy i jest gotowa do jej podjęcia. 
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5. Nie należę do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem tj. grupy docelowej określonej dla trybu 

konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tzn. nie jestem: 

 osobą młodą z pieczy zastępczej opuszczającą pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) 

ze szczególnym uwzględnieniem: 

 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakooczeniu pobytu 

w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, 

 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo 

domowe, 

 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają 

trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakooczeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; 

 matką opuszczającą pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);  

 absolwentem/ką młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii (do roku po opuszczeniu); 

 absolwentem/ką specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków 

wychowawczych (do roku po opuszczeniu); 

 matką przebywającą w domach samotnej matki; 

 osobą młodą opuszczającą zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu). 

6. Nie ma przeciwwskazao do wykonywania przeze mnie zawodu kierowcy kat. C oraz C+E. 

Ponadto oświadczam, że (zaznacz znakiem „x” właściwą odpowiedź): 

 Jestem kobietą. 

 Jestem osobą o niskich kwalifikacjach5. 

 Zamieszkuję obszar objęty Lokalnym Planem Rewitalizacji. 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

 Zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Kwalifikacje dla młodych” jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Zapoznałam się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji 

i uczestnictwa i wyrażam zgodę na uczestnictwo, jednocześnie akceptując warunki Regulaminu. 

                                                           
5
 Za osobę o niskich kwalifikacjach rozumie się osobę posiadającą wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Przyjmuje się, 

że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym. 
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 Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas 

pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. 

 W związku z przystąpieniem do projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku 

dla celów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z projektem. Niniejsza zgoda 

nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. Wizerunek mój może byd użyty do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, bez obowiązku akceptacji produktu 

koocowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Niniejsza zgoda 

dotyczy zdjęd i filmów z moim udziałem, dokumentujących wyłącznie moje uczestnictwo 

w projekcie. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeo, w tym również o wynagrodzenie 

(istniejących i przyszłych) z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby jak 

w oświadczeniu. 

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

oświadczeo niezgodnych z prawdą, oświadczam że wszystkie podane przeze mnie powyżej 

informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te 

mogą podlegad weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) 

na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności 

z prawdą. 

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

 Miejscowośd i data Czytelny podpis Uczestnika/czki 


