Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zmiana na lepsze”
OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ
Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego), za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że:

Jestem osobą zamieszkującą w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego na terenach rewitalizacyjnych Gminy Kraśnik
lub Miasta Kraśnik lub Miasta Lublin1
Jestem osobą wykluczoną (w tym dotkniętą ubóstwem)
lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia: bierną
zawodowo2 lub osobą bezrobotną zarejestrowaną w
ewidencji
urzędów
pracy3
lub
bezrobotną
niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy4
Jestem osobą zagrożoną wykluczeniem ze względu na
przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których
zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku
pracy jest nie wystarczające i istnieje konieczność
zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej
integracji o charakterze społecznym – dot. osób
bezrobotnych

………………………………….
Miejscowość, data

□ Tak

□ Nie

□ Tak

□ Nie

□ Tak

□ Nie

□ Tak
□ Nie
□ Nie dotyczy

…………………………………………
Podpis Uczestnika/czki

Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”
2
Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są
za osoby bierne zawodowo. Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad
dzieckiem w okresie, która nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) uznawana jest za bierną zawodowo, chyba
że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na własny rachunek
(w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie jest uznawana za bierną zawodowo.
3
Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia), która jest zarejestrowana w rejestrze
urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych 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), uznawane są za osoby bezrobotne.
4
Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca pracy, która nie jest zarejestrowana w rejestrze
urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych 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) uznawane są za osoby bezrobotne.
1

