Załącznik nr 4 do regulaminu

OŚWIADCZENIE
o posiadaniu statusu osoby długotrwale bezrobotnej
(wypełniają tylko osoby, które spełniają ten warunek)

IMIĘ

NAZWISKO

PESEL

Oświadczam, iż na dzień składania Ankiety Rekrutacyjnej
do Projektu „OD DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ” Poddziałanie RPSW 10.02.01
Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia

jestem osobą:

DŁUGOTRWALE
BEZROBOTNĄ
(podać okres
pozostawania bez pracy
OD –DO)

2)

OSOBA
NIEZAREJESTROWANA1
W PUP I MUP

OSOBA ZAREJESTROWANA W PUP I MUP
Czas przed
zarejestrowaniem
w PUP i MUP

Czas zarejestrowania
w PUP i MUP

od……………………..

od……………………..

od……………………..

do …………………..

do …………………..

do …………………..

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy
niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.

……………………….…………...
Miejscowość, data

………………………………………….
Czytelny podp is

osoby bezrobotne nie zarejestrowane w UP – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.
Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. 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; taka sytuacja ma
miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń
z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.
1)

osoby długotrwale bezrobotne – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).przed dniem przystąpienia do
projektu (w przypadku osób zarejestrowanych w PUP/MUP do w/w okresu można również zaliczyć faktyczny czas pozostawania bez zatrudnienia
przed rejestracją w urzędzie pracy na podstawie oświadczenia osoby bezrobotnej
2)

