Załącznik 3.
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej w ramach Projektu „Czas na studia
podyplomowe” - wypełniane na pierwszy dzień wsparcia
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………...
uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym
potwierdzające spełnienie przeze mnie kryteriów grupy docelowej uległy / nie uległy (niepotrzebne skreślić)
zmianie i są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym:
Oświadczam, że:
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zamieszkuję na terenie woj. kujawsko – pomorskiego
Wiek (kryterium
uczestnictwa)

Status Kandydata na
rynku pracy (kryterium
uczestnictwa)

☐ osoba poniżej 29 roku życia

☐ osoba powyżej 29 roku życia

Status na rynku pracy
☐ osoba bierna zawodowo
osoba bierna zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły
roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne. Osobami bezrobotnymi są zarówno
osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i
osoby zarejestrowane jako bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są
uznawani 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już
jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby
prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie
pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
☐ osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
☐ osoba zatrudniona
Osoba bierna zawodowo i w tym należąca do co najmniej jednej z poniższych
grup:
☐ kobieta
☐ osoba niepełnosprawna
☐ osoba w wieku powyżej 50 roku życia

Przynależność do grupy
priorytetowej
(punkty
dodatkowe)
zaznaczyć
jeśli
dotyczy

☐ osoba w wieku powyżej 50 roku życia
☐ osoba niepełnosprawna
☐ kobiety
☐ osoba zamieszkująca tereny wiejskie
☐ osoba posiadająca doświadczenie zawodowe mniejsze niż 1 rok

…………………………………..
(miejscowość, data)
i

…………………….…………………….
(czytelny podpis Uczestnika Projektu)

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba powyżej 29 roku życia, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone
30 lat (od dnia 30 urodzin).

