Załącznik nr 3a do Regulaminu Projektu

OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY POZOSTAJĄCEJ BEZ ZATRUDNIENIA
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

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

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

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

OŚWIADCZAM
1

że jestem osobą BEZROBOTNĄ NIEZAREJESTROWANĄ W URZĘDZIE PRACY, tj. osobą pozostającą bez pracy,
gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w ewidencji
urzędu pracy jako osoba bezrobotna, w tym:
osobą długotrwale bezrobotną (od ponad 12 miesięcy)
lub /i
2

że jestem osobą BEZROBOTNĄ ZAREJESTROWANĄ W URZĘDZIE PRACY, tj. zarejestrowaną we właściwym dla
miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, tj. niezatrudnioną, niewykonującą
innej pracy zarobkowej, zdolną i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej
połowie wymiaru czasu pracy, w tym:
osobą długotrwale bezrobotną powyżej 25 roku życia (pozostającą w rejestrze powiatowego urzędu pracy
łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i
przygotowania zawodowego dorosłych),
osobą długotrwale bezrobotną do 25 roku życia (pozostającą w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie
przez okres ponad 6 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania
zawodowego dorosłych).
lub /i
3

że jestem osobą BIERNĄ ZAWODOWO, tj. osobą, która w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie nie
tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna), w tym:
osobą nieuczestniczącą w szkoleniu lub kształceniu
osobą uczącą się

Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość podanych danych w dokumentach zgłoszeniowych pod rygorem zapisów zawartych w § 7 ust. 11
Regulaminu Projektu.
Jednocześnie oświadczam, iż w związku z udziałem w projekcie „Komputerowe vademecum dla każdego!”
planuję powrót lub wejście na rynek pracy.

…..……………………………….
miejscowość i data

………………………………………
czytelny podpis

Zaznaczyć jeśli dotyczy
Zaznaczyć jeśli dotyczy
3
Zaznaczyć jeśli dotyczy
1
2
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