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PROFIL UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
 
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia tj. od dnia 
30 urodzin, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup:  
- osoby długotrwale bezrobotne – osoba dorosła (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne 
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy); 
- osoby w wieku 50 lat i więcej, 
- kobiety; 
- osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie, zgodnie  

z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) tj. liceum, liceum 

profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. 

Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 
zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi 
przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są 
zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet 
jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 
rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń  
z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych; 
 
Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani  

za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 

nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach 

urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są 

zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby 

prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie 

prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo. 

 
 

Projekt skierowany jest do osób, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego na terenie powiatów kaliskiego i ostrowskiego, w gminach: Kalisz, Blizanów, Brzeziny, 
Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, 
Żelazków, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice, 
Sośnie oraz na terenie gminy Gołuchów w powiecie pleszewskim.  

 


