
Załącznik_4r
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ

W RAMACH PROJEKTU

„ Praca przede wszystkim – nowe zatrudnienie lub własna firma odpowiedzią na
zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika”

nr projektu: RPPM.05.06.00-22-0043/17

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

1) Zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa Pomorskiego:
□ TAK □ NIE

2) Jestem osobą:

 zwolnioną1;

□ TAK □ NIE

- w tym
pozostającą bez zatrudnienia (nie podjąłem/łam żadnej pracy);

□ TAK □ NIE

 pracownikiem przewidzianym do zwolnienia2.
□ TAK □ NIE

3) Jestem:

□ KOBIETĄ □ MĘŻCZYZNĄ

 Osobą powyżej 50 roku życia;
□ TAK □ NIE

 Osobą o niskich kwalifikacjach3 (na poziomie ISCED 3 włącznie)
□ TAK □ NIE
 Osobą niepełnosprawną;
□ TAK □ NIE

W związku z powyższym spełniam/nie spełniam* kryteria grupy docelowej w projekcie.

.......................................................... ...........................................................
(Miejscowość, data) (Czytelny podpis Kandydata



*niepotrzebne skreślić.

1 Osoba zwolniona to osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących
pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

2 Pracownik przewidziany do zwolnienia to pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku
pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez
pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.

3 Osoba o niskich kwalifikacjach (według ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja
Kształcenia)
Wykształcenie PODSTAWOWE – programy w ramach poziomu ISCED 1 – wykształcenie podstawowe – ma
na celu przekazywanie uczniom podstawowych umiejętności w zakresie czytania, pisania i matematyki (tj.

umiejętności czytania i pisania oraz liczenia) oraz wyrobienie solidnej podstawy do uczenia się i rozumienia

kluczowych obszarów wiedzy, rozwoju osobistego i społecznego, jak również przygotowania się do kształcenia

średniego I stopnia. Dotyczy nauki na poziomie podstawowym, bez specjalizacji lub ze specjalizacją w niewielkim

stopniu. Jedynym warunkiem przyjęcia na ten poziom kształcenia jest z reguły wiek. Zwyczajowo i zgodnie z

prawem, osoby przystępujące do nauki na tym poziomie nie mogą mieć mniej niż 6 i nie więcej niż 7 lat.

Wykształcenie GIMNAZJALNE - programy w ramach poziomu ISCED 2 – wykształcenie gimnazjalne - służy
rozwojowi umiejętności nabytych na poziomie ISCED 1. Celem edukacyjnym w tym zakresie jest stworzenie

fundamentów do rozwoju uczenia się przez całe życie, które systemy edukacji mogą rozszerzać o dalsze

możliwości kształcenia. Programy nauczania na tym poziomie są zazwyczaj w większym stopniu ukierunkowane

na określone przedmioty, wprowadzając pojęcia teoretyczne do szerokiego zakresu zajęć tematycznych. Nauka
na poziomie gimnazjum rozpoczyna się po 6 latach od poziomu ISCED 1. Uczniowie przystępują do nauki na
poziomie gimnazjum są zwykle pomiędzy 12 a 13 rokiem życia.

Wykształcenie ponadgimnazjalne (poziom ISCED 3): ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i
przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności
istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16
rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie
ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.

Należy wykazać najwyższy ukończony poziom ISCED.


