OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DOCELOWEJ

Ja niżej podpisany………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko

legitymujący się numerem PESEL……………………………………………………………………………………………..……………………….....
nr pesel

w związku z ubieganiem się o uczestnictwo w projekcie „Postaw na rozwój – bezpłatne szkolenia komputerowe”
pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, iż posiadam następujący status na rynku pracy:





Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji Urzędów Pracy1
Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji Urzędów Pracy2
Osoba bierna zawodowo3
Osoba pracująca

……………………………
Miejsce, data

……………………….……
Czytelny podpis

Definicje:
Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy - Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca
zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne
zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją .Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
1

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy - Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca
zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
2

bierna zawodowo - To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo
uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych, emerytów i rencistów. 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.
3 Osoba

Projekt „Postaw na rozwój - bezpłatne szkolenia komputerowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020

