Oświadczenie kandydata do projektu o posiadaniu odpowiedniego statusu.
Ja niżej podpisany/a ………………………………………….…………………………………………..
(imię i nazwisko)
oświadczam, że na dzień składania Formularza rekrutacyjnego do projektu ,,OD PLANÓW DO BIZNES
PLANU” jestem osobą:
 bezrobotną (I lub II profil wsparcia) …………………….………………………………………
(Podać okres pozostawania w rejestrach PUP,MUP )
poszukującą pracy (pozostająca bez zatrudnienia) znajdującą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
 kobieta,
 osoba po 50 r. życia,
 osoba z niepełnosprawnościami,
 długotrwale bezrobotna dla której określono I bądź II profil wsparcia (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez
okres ponad 12 miesięcy)
 osoba niskowykwalifikowana
 bierną zawodowo (osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej tzn. nie pracuje i nie jest
bezrobotna), znajdującą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
 kobieta,
 osoba po 50 r. życia,
 osoba z niepełnosprawnościami,
 długotrwale bezrobotna (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
 osoba niskowykwalifikowana
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- Przechodzącą z systemu KRUS do ZUS
 odchodzącą z rolnictwa ( przechodzącą z systemu KRUS do ZUS) zarejestrowaną jako osoba bezrobotna,
posiadającą gospodarstwo rolne nie przekraczające 2 ha przeliczeniowych, znajdującą się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy tj.
 kobieta,
 osoba po 50 r. życia,
 osoba z niepełnosprawnościami,
 długotrwale bezrobotna dla której określono I bądź II profil wsparcia (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez
okres ponad 12 miesięcy)
 osoba niskowykwalifikowana

 członkiem rodziny rolnika posiadającego gospodarstwo rolne nie przekraczające 2 ha przeliczeniowych,
zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.
 kobieta,
 osoba po 50 r. życia,
 osoba z niepełnosprawnościami,
 długotrwale bezrobotna dla której określono I bądź II profil wsparcia ( osoby bezrobotne nieprzerwanie przez
okres ponad 12 miesięcy)
 osoba niskowykwalifikowana

………………………………………….
Data i czytelny podpis
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