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 „W stronę pracy”
nr RPWM.11.01.02-28-0031/20 realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ja…………………………………………………………………………..niżej podpisany/-a, oświadczam, że jestem

osobą zagrożoną ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, ponieważ spełniam następującą/-

ce         przesłankę/-ki:     

 osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy
społecznej, tj. spełniająca co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. (tj.j Dz.U.2020.1876 ze zm.) o pomocy społecznej;

 osoba, o której  mowa w art.  1  ust.  2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  o zatrudnieniu
socjalnym (tj.Dz.U.2020.176 ze zm.);

 osoba przebywająca w pieczy zastępczej  lub opuszczająca pieczę zastępczą oraz rodzina
przeżywająca trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których
mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz.U.2020.821 ze zm.);

 osoba nieletnia, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i  przestępczości  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  26  października  1982  r.  o
postępowaniu w sprawach nieletnich (tj.Dz.U.2018.966 ze zm.);

 osoba przebywająca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 1 września 2017 r. o systemie
oświaty (tj. Dz.U.2020,1327 ze zm.);

 osoba z niepełnosprawnością  -  osoby niepełnosprawne w rozumieniu  ustawy z  dnia  27
sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób
niepełnosprawnych  (tj.  Dz.U.2021.573),  a  także  osoby  z  zaburzeniami  psychicznymi,  w
rozumieniu  ustawy  z  dnia  19  sierpnia  1994  r.  o  ochronie  zdrowia  psychicznego  (tj.
Dz.U.2020.685 ze zm.);

 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  niesamodzielne,  tj.  osoba,  która  ze  względu  na  podeszły  wiek,  stan  zdrowia  lub
niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego
wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

 osoba  bezdomna  lub  dotknięta  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;

 osoba korzystająca z PO PŻ.

Uprzedzony/-a  o  odpowiedzialności  cywilnej  (wynikającej  z  Kodeksu  Cywilnego)  za składanie  oświadczeń
niezgodnych  z  prawdą,  oświadczam że  wszystkie  podane  przeze  mnie  powyżej  informacje  są  prawdziwe  i
kompletne.  Przyjmuję  do  wiadomości,  że  informacje  te  mogą  podlegać  weryfikacji  przez  upoważnione
instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod
względem ich zgodności z prawdą.
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