
 

 
 

Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa podkarpackiego realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
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OŚWIADCZENIE KANDYDATA/TKI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU 
o braku przynależności do grupy docelowej wskazanej w Poddziałaniu 1.3.1 POWER 

Tytuł projektu 
„Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób 

młodych z województwa podkarpackiego” 

Miejsce  organizacji Woj. Podkarpackie 

Okres realizacji  od 02.01.2019 do 29.02.2020 

WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY/A OŚWIADCZENIE 

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

                                         (imię i nazwisko składającego/ej oświadczenie) 

Zamieszkały/a:             

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

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

Oświadczam, ze nie jestem wykluczony/a z możliwości udziału w projekcie w związku z przynależnością do grup określonych 

w SZOOP dla trybu konkursowego w Poddziałaniu nr 1.3.1, tj.: 

a) osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i 

szkoleniu – tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych: 

• osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),   

• osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po 

opuszczeniu), 

• osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat 

po opuszczeniu),  

• osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu  nauki w szkole specjalnej),  

• matki przebywające w domach samotnej matki,  

• osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po   opuszczeniu),  

• osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),  

• osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po  zakończeniu  zatrudnienia w zakładzie).  

b) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, 

tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach 

umów cywilno-prawnych - wywodzący się z powyższych grup docelowych.  

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 

prawdy niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą 

 
 
 

(miejscowość, data) (CZYTELNY podpis Kandydata/tki na Uczestnika/czkę Projektu) 
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