
                    

 

                
 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ PROJEKTU ,,Czas na zmiany” 

 

Tytuł projektu 

 

Czas na zmiany 

Numer projektu                                              RPMA.09.01.00-14-a525/18 

Oś priorytetowa, w ramach 

której jest realizowany projekt 
IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Działanie, w ramach którego 

jest realizowany projekt 

 

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu 

 

Ja niżej podpisany/a ......................................................................................................... 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: 

Lp. Treść oświadczenia Proszę zaznaczyć 
odpowiednią odpowiedź 

1. 
 

Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym1 

 

           TAK             NIE 

2. 
Jestem osobą zamieszkującą (w rozumieniu KC) na terenie województwa 

mazowieckiego, na obszarze poniżej progu defaworyzacji2 

 

           TAK             NIE 

3.  Jestem osobą powyżej 18. roku życia3 

 

           TAK             NIE 

                                                           
1 Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  
- Osoby 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.  
- Osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.  
- 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 niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).  
- Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 
149 z późn. zm.). - Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  
- Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
2 Obszary poniżej progu defaworyzacji na terenie województwa mazowieckiego wymieniony w Regulaminie Projektu 
3 Wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, wiek uczestników projektów będących 
osobami fizycznymi liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie 



                    

 

                
 

 

4. Jestem kobietą 
 

           TAK             NIE 

5. 
Jestem osobą niepełnosprawną.4 (należy dołączyć orzeczenie o 
niepełnosprawności lub inny równoważny dokument poświadczający stan 
zdrowia Kandydata/ki) 
 

 

           TAK             NIE 

6. 
 

Jestem osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia5 

 

           TAK             NIE 

7. Jestem osobą bezrobotną zakwalifikowaną do III profilu pomocy6 

 

           TAK             NIE 

8. Jestem osobą bierną zawodowo7 
          TAK             NIE 

9.  Jestem osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 

 

           TAK             NIE 

 
 

Miejscowość........................................, dnia .......................................  …………………………………………………. 

(Czytelny podpis kandydata/ki / 

Opiekuna/ki prawnej8) 

                                                           
4 Osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. Nr 127 poz. 721, ze zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 
ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 546 ze zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 
poświadczającym stan zdrowia. 
5 Wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek 
6 Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
7 Osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów dziennych uznawani są 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), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są 
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
8 Opiekunem prawnym jest osoba, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. 


