OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU PN. „AKTYWNI NA RYNKU PRACY!”
POTWIERDZAJĄCE PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY NEET

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………… oświadczam, że
przynależę do grupy NEET, tzn. jestem osobą w wieku 15-29 lat1, która spełnia łącznie trzy
następujące warunki:
 nie pracuję (tj. jestem osobą bierną zawodowo lub bezrobotną),
 nie kształcę się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnych w trybie stacjonarnym2,
albo zaniedbuję obowiązek szkolny lub nauki3),
 nie szkolę się (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy).

Oświadczam również, że w okresie ostatnich 4 tygodni nie brałam udziału w tego tupu formie
aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych.

Uprzedzona/y o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. informacje są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.

…..………………………………………

…………………………………………………………………

(Miejscowość, data)

(Czytelny podpis uczestnika/czki projektu)

1

Do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin
Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym jest rozumiane jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, szkoły
ponadpodstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich
realizowanych w trybie dziennym
3
Zaniedbywanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki jest rozumiane jako niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59), tj. jaklo nieusprawiedliwiona
nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

Dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkolne podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole
podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;

Zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 ww. ustawy i w przepisach wydanych na
podstawie art. 36 ust. 16 ww. ustawy

Aktywni na rynku pracy!
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