
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ 

W ramach projektu „MODA NA SUKCES SPOŁECZNO – ZAWODOWY” nr RPWM.11.01.01-28-0008/18 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………….……………………………oświadczam, iż: 

1. Zamieszkuję w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego1; 

2. Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym2; 

3. Jestem osobą: 

□ bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, dla której został określony III profil pomocy3; 

□ długotrwale bezrobotną4; 

□ bierną zawodowo5; 

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

 
 
..............................................................                                                             …………………………………………………………… 

                                  miejscowość i data          czytelny podpis 

                                                           
1 Województwo Warmińsko-Mazurskie (z wyłączeniem MOF Olsztyna oraz poza MOF Ełku, w gminie województwa warmińsko-mazurskiego, w której procent osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa). Szczegółowe 
informacje dot. obszaru realizacji projektu znajdują się w regulaminie projektu, dostępnego na stronie internetowej www.projektyokcjo.pl 
2 Osoby lub rodziny 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 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, w tym: 
ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone  w związku   z okolicznością,   o której   mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski 
żywiołowej lub ekologicznej. 
- Osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w tym: osób bezdomnych realizujących indywidualny program 
wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; uzależnionych od alkoholu; uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających; 
chorych psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy; zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; uchodźców realizujących 
indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym 
staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w 
życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.  
- 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. 
 - Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą  z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 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 (Dz. U. z 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 lub uczniowie/dzieci z 
niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
- członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z rodziny z niepełnosprawnością, o ile  jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania 
opieki nad osobą z niepełnosprawnością. 
- Osoby niesamodzielne - osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 
wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 
- 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 odbywające kary pozbawienia wolności. 
- Osoby korzystające z Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  2014-2020. 
3 Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
4 Osoba długotrwale bezrobotna różni się w zależności od wieku:  
- młodzież (poniżej 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).  
5 Za osobę bierną zawodową rozumie się osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów sił roboczych (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Status na rynku pracy 
określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

http://www.projektyokcjo.pl/

