Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie

OŚWIADCZENIE
POTWIERDZAJĄCE AKCEPTACJĘ REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,
SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ
ORAZ GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA
„Zawodowo aktywni” nr RPLU.09.01.00-06-0059/16
Ja, ……………….……………….………………………………………… PESEL: ……………….…………….…
(Imię i nazwisko)

oświadczam, że:



zapoznałem/łam się i akceptuję warunki Regulaminu oraz spełniam warunki w nim zawarte,
jestem osobą w wieku 30 lat lub więcej,



jestem osobą zamieszkałą1 (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa
lubelskiego w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, parczewskim, radzyńskim, włodawskim,
jestem osobą (proszę zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi znakiem „X”):
□ bezrobotną2 zarejestrowaną w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna należąca do I lub II
profilu pomocy3 lub w przypadku osób niepełnosprawnych jako osoba poszukująca pracy,
□ bezrobotną2 niezarejestrowaną w urzędzie pracy,
□ długotrwale bezrobotną4,
□ niepełnosprawną5,
□ odchodzącą z rolnictwa6,
wyrażam gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie „Zawodowo
aktywni” nr RPLU.09.01.00-06-0059/16.





………………………………………………………
Podpis Kandydata/tki do Projektu
1

Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta
przebywa z zamiarem stałego pobytu.
2 Osoby bezrobotne to 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.
3 W rozumieniu art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
4 Osoby długotrwale bezrobotne – w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
(>12 miesięcy). Wiek Uczestników Projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie.
5 Osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)
6 Osoba odchodząca z rolnictwa to rolnik lub członek rodziny rolnika (tzn. współmałżonek lub domownik) ubezpieczony w KRUS, zarejestrowany jako osoba
bezrobotna w Urzędzie Pracy i jednocześnie należący do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia,
osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne lub o niskich kwalifikacjach), a jego gospodarstwo rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

