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……………………..…………… 

                                                                                                                                                                                              miejscowość i data 
 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU 
 „NEED zamiast NEET – Lubuskie!” 

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

                                                     (imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                                 (adres zamieszkania) 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym ………………………………………………………………………………………………………………  
                                         (seria i nr dowodu osobistego) 

 

o numerze PESEL  ..…………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Oświadczam, że: 

•  jestem osobą w wieku 18-29 lat, 

• zamieszkuję województwo lubuskie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), 

• należę do kategorii osób NEET, tj.: 

- pozostaję bez zatrudnienia (tj. jestem osobą bierną zawodowo), 

- nie kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), 

- nie szkolę się (tj. nie uczestniczyłem/am w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do 

wykonywania pracy, w ciągu ostatnich 4 tyg.). 

 
 
 

         ……..…………….…………………………………… 
                                                                                                                                                    czytelny podpis uczestnika projektu 
 
 
 
2. Oświadczam, że nie należę do grupy osób wymienionych poniżej: 

• młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu 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 zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej, 

• matek opuszczających pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), 
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• absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po 

opuszczeniu ośrodków), 

• absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do 

roku po opuszczeniu ośrodków), 

• matek przebywających w domach samotnej matki, 

• osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu). 

 

 

 
         ……..…………….…………………………………… 

                                                                                                                                                    czytelny podpis uczestnika projektu 
 
 
 
3. Oświadczam, że w przypadku rezygnacji, w szczególności z własnej winy/bez podania konkretnej przyczyny z 

uczestnictwa w projekcie „NEED zamiast NEET – Lubuskie!” zobowiązuję się do zwrotu kosztów mojego udziału w 

w/w projekcie. 

Koszty wygenerowane moim udziałem, wyliczone proporcjonalnie do ilości otrzymanego wsparcia przez Centrum 

Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak, zobowiązuję się zwrócić w terminie 7 dni od dnia rezygnacji na wskazane 

przez Realizatora projektu konto bankowe. 

 
 
 

………………………………………………… 
czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 

4. Zobowiązuje się po zakończeniu mojego uczestnictwa w projekcie przekazać Realizatorowi projektu – Centrum 

Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak dane oraz dokumenty dotyczące mojej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

• w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie:  

a) otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu 

programu (uwzględniający okres uczestnictwa w projekcie),    

b) statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo),   

c) podjęcia kształcenia lub szkolenia;   

• w terminie do 90 dni od dnia zakończenia udziału w projekcie:  

a) umowa o pracę na minimum 3 m-ce i minimum 1/2 etatu lub 

b) umowa cywilnoprawna na minimum 3 m-ce (o wartości minimum trzykrotności minimalnego 

wynagrodzenie) lub, 

c) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub, 

d) zaświadczenie z CEiDG o podjęciu działalności gosp. oraz dowód opłacenia ZUS przez minimum 3 m-ce. 

e) pisemne oświadczenie o braku zaistnienia sytuacji określonych w pkt. a-c. 

 

 
 

………………………………………………… 
czytelny podpis uczestnika projektu 

 
 


