Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O STATUSIE NA RYNKU PRACY
Ja niżej podpisany/podpisana……………………………………………………………………………………………………………..
PESEL lub data urodzenia1
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
(DD-MM-RRRR) - wypełnia realizator projektu
Oświadczam, że (proszę zaznaczyć „x”):
TAK

NIE

Jestem osobą bezrobotną, tj. osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i
aktywnie poszukują zatrudnienia - zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy, w tym
- długotrwale bezrobotną
(definicja) w przypadku:
- młodzieży (<25 lat) – jest to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 m-cy
- dorosłych (25 lat lub więcej)–jest to os. bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy

- poszukującą pracy
Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy, w tym
- długotrwale bezrobotną
- poszukującą pracy
Jestem osobą nieaktywną zawodowo (bierną zawodowo), zgodnie z definicją, tj.:
„Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej
(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia
uczestnictwa w Projekcie. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są 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), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby
prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej
działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.”

- jestem osobą uczącą się
- nie uczestniczę w kształceniu lub szkoleniu
- inne
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do
wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli
skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności
z prawdą.

……………………………………………
podpis Uczestnika/Uczestniczki
1

Wpisanie daty urodzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL.

