OŚWIADCZENIE – MONITORING SL2014
„Własna firma Twoją szansą!”

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko):

zamieszkały/a (adres zamieszkania):

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

wydanym przez:

oświadczam, że:
1.

Jestem osobą, która na dzień złożenia dokumentów
ma ukończony 30 rok życia1

2.

Jestem osobą bezrobotną2 zarejestrowaną w Powiatowym
Urzędzie Pracy

3.

Jestem
osobą
bezrobotną2
w Powiatowym Urzędzie Pracy

(konieczność dostarczenia zaświadczenia z PUP oraz oświadczenia
o pozostawaniu bez zatrudnienia )

(konieczność dostarczenia
zatrudnienia )

oświadczenia

tak

nie

tak

nie

tak

nie

niezarejestrowaną
o

pozostawaniu

bez

1

Wiek Uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany na dzień złożenia dokumentów.
Osoby bezrobotne- Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia
osoby zarejestrowane, jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja
uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jak i osoby zarejestrowane, jako
bezrobotne. Studenci studiów dziennych 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.
2
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4.

Jestem osobą bierną zawodowo3
Osobą uczącą się w stacjonarnym kształceniu formalnym

tak

nie

tak

nie

4.1.

(nie dotyczy studentów zaocznych)

5.

Jestem osobą pracującą

tak

nie

6.

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrant, osoba obcego pochodzenia

tak

nie

7.

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu
do mieszkań

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

8.

Osoba przebywająca w gospodarstwie
bez osób pracujących, w tym:

8.1.

w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi
na utrzymaniu

9.

domowym

(gospodarstwo domowe, w którym żaden człowiek nie pracuje. Wszyscy
członkowie gosp. domowego są bezrobotni albo bierni zawodowo)

(dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz
18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem)

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej –
podkreślić jakiej

10.

(innej niż wymienione powyżej, w tym: osoba która nie ukończyła szkoły
podstawowej, osoba z obszarów wiejskich, były więzień, osoba
bezdomna lub wykluczona z dostępu do mieszkań, narkoman)

.......................................
(miejscowość, data)

………......................................
(czytelny podpis uczestnika projektu)

3Osoby

bierne zawodowo- Osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej
(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów dziennych 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. Osoby prowadzące działalność na własny
rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.
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