
            

                                                                                                               

OŚWIADCZENIE O  SPEŁNIENIU KRYTERIÓW  GRUPY DOCELOWEJ 
w ramach realizacji projektu „Reintegracja – czas start” 

RPWM.11.01.01-28-0079/17 
 
Imię i nazwisko uczestnika Projektu ……………………………………………… 
 

Uprzedzony/a  o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że poniższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym: 

 
Zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego1) na terenie woj. warmińsko-

mazurskiego w jednym z następujących powiatów:  

braniewski; iławski; olsztyński; ostródzki2; 

 

 tak       nie 

Jestem osobą między 18 a 64 rokiem życia3  tak       nie 

Jestem osobą bezrobotną4 zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, dla której został określony 

trzeci profil pomocy5 

 tak       nie 

W tym: jestem osobą długotrwale bezrobotną6  tak       nie 

Jestem bierną zawodowo7  tak       nie 

Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym8  tak       nie 

  

 
.....................................................................                                                 ………………………………………………       
miejscowość i data                                                     czytelny podpis  kandydata 

                                                      
1 Zgodnie z art. 25 rozdz. II Kodeksu Cywilnego –Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
2 Braniewski (gm. miejsko-wiejska – Frombork, Pieniężno, gm. wiejska –Braniewo, Lelkowo, Płoskinia, Wilczęta), Iławski (miasto – Zalewo, gm. miejsko wiejska – Susz, Kisielice, 
gm. wiejska – Iława, ob. Wiejski – Zalewo), Olsztyński (miasto – Biskupiec, Olsztynek, gm. wiejska Kolno, Olsztynek, Świątki, ob. wiejski – Olsztynek), Ostródzki (miasto – Miłakowo, 
Miłomłyn, Morąg, gm. wiejska – Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Ostróda, ob. wiejski – Miłakowo, Miłomłyn, Morąg) 
 
3 Jestem osobą między 18 a 64 rokiem życia  - osoby, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 18 lat (w przypadku gdy dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w 
dniu 18 – tych urodzin uczestnika, wówczas osoba ta jest wliczana do grupy osób po 18) i osoby, które w dniu przystąpienia do projektu nie ukończyły 64  lat (w przypadku gdy 
dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł przed dniem 65 – tych urodzin uczestnika, wówczas osoba ta jest wliczana do grupy do 64 roku życia) 
4 Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne w urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy. 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. Status na rynku pracy określany jest w dniu 
rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
5 Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach. 
6 Osoba długotrwale bezrobotna różni się w zależności od wieku: młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). Dorośli (25 lat 
lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
7 Za osobę bierną zawodową rozumie się osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów\sił roboczych (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
8Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym : 
-osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) lub 
kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  
-osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. 2011 r., poz. 225 z poźn. zm.); 
-osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których 
mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 575z poźn. zm.); 
-osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z  dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w 
sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 382 z późn. zm.); 
-osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991  r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.); 
-osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla -
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014−2020 ; rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile 
co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność  
sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 
-osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 645, z późn. 
zm.);  
-osoby niesamodzielne; 
-osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014−2020 ; 
-osoby korzystające z PO PŻ. 


