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Projekt „Aktywizacja młodych z grupy NEET  

w woj. łódzkim z wykorzystaniem założeń innowacyjnej metody Story Cheering” 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie  

 
OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI NA UCZESTNIKA/-CZKĘ 

o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie 

„Aktywizacja młodych z grupy NEET w woj. łódzkim z wykorzystaniem założeń innowacyjnej metody Story 

Cheering”. Realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie 
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Ja niżej podpisany/a:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie)  

 

Zamieszkały/-a:……………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)  

 

Numer PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………  

 

oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, 

ponieważ:  
-29 lat,  

 województwa łódzkiego 

definicję NEET1,  

 jestem osobą bezrobotną2 

zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Aktywizacja młodych z  

    grupy NEET w woj. łódzkim z wykorzystaniem założeń innowacyjnej metody Story Cheering”. 
 
Oświadczam także, że wszelkie podane przeze mnie dane osobowe i teleadresowe są 
zgodne z prawdą.  

 

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

Miejscowość, data    Podpis kandydata/tki na uczestnika/czkę projektu3 

 
1 Osoba z kategorii 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), 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. W procesie oceny czy 
dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie czy kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikuje się, czy brała ona 
udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni). 
 
2 Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 
zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne 
zgodnie z krajowymi przepisami jak również osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej 
ludności (BAEL). Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w 
rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy uznać za osoby bezrobotne. 
 
3 W przypadku osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


