Załącznik nr 2 do regulaminu projektu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ
W RAMACH PROJEKTU „Mazowieckie Aktywnie Społecznie” nr projektu RPMA.09.01.00-14-d351/19
Ja niżej podpisany/a
……………………………………………….…………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że poniższe informację są zgodne ze
stanem faktycznym i prawnym:
Oświadczam, że jestem:

TAK

NIE

Osobą zamieszkującą na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji1
Osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 2 z zamieszkującą na
obszarach ( gminach) poniżej progu defaworyzacji
Osobą doświadczająca wielokrotnego wykluczenia tj. spełnia co najmniej dwie
przesłanki
Osobą z niepełnosprawnością sprzężoną lub osobą z zaburzeniami psychicznymi, w
tym osobą z niepełnosprawnością intelektualną i osobą z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi

1

Powiat: garwoliński, Gmina PARYSÓW; Powiat gostyniński Gmina: GOSTYNIN (gmina wiejska), SANNIKI (obszar wiejski), Powiat kozienicki
Gmina MAGNUSZEW; powiat lipski, Gmina: CIEPIELÓW, LIPSKO (miasto), LIPSKO (obszar wiejski), CHOTCZA, Powiat łosicki Gmina: ŁOSICE
(miasto), PLATERÓW, ŁOSICE (obszar wiejski); Powiat makowski, Gmina: CZERWONKA, MAKÓW MAZOWIECKI, RZEWNIE, SZELKÓW;
Powiat ostrołęcki, Gmina: BARANOWO, CZARNIA, GOWOROWO; Powiat ostrowski, Gmina BROK (miasto), BROK (obszar wiejski), MAŁKINIA
GÓRNA, ZARĘBY KOŚCIELNE; Powiat płocki Gmina: BODZANÓW; Powiat płoński, Gmina RACIĄŻ (gmina wiejska); Powiat przasnyski, Gmina
CHORZELE (miasto), CHORZELE (obszar wiejski), JEDNOROŻEC, KRZYNOWŁOGA MAŁA, PRZASNYSZ (gmina wiejska); Powiat przysuski,
Gmina: BORKOWICE, ODRZYWÓŁ, PRZYSUCHA (miasto), PRZYSUCHA (obszar wiejski), RUSINÓW, WIENIAWA, Powiat radomski, Gmina
GÓZD, IŁŻA (miasto), IŁŻA (obszar wiejski), JEDLNIA-LETNISKO, PRZYTYK, SKARYSZEW (miasto), SKARYSZEW (obszar wiejski),
WIERZBICA, WOLANÓW; Powiat sierpecki, Gmina: GOZDOWO, MOCHOWO, ROŚCISZEWO, SIERPC (gmina wiejska), ZAWIDZ, Powiat
sochaczewski, Gmina: IŁÓW; Powiat sokołowski, Gmina: JABŁONNA LACKA, Powiat szydłowiecki, Gmina CHLEWISKA, JASTRZĄB, MIRÓW,
OROŃSKO, SZYDŁOWIEC (miasto), SZYDŁOWIEC (obszar wiejski); Powiat wołomiński Gmina: STRACHÓWKA; Powiat żuromiński, Gmina
SIEMIĄTKOWO
2
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

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 roku 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.)
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 2004 r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.);
Osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu 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, z późń. 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 kwalifikowane 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 niesamodzielne;
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.
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TAK

NIE

Osobą, która nie korzystała i nie korzysta ze wsparcia oferowanego w
projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14079/193

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych jest
dobrowolne, ale odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach
projektu.

……………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

………………..……………………………………
CZYTELNY PODPIS KANDYDATA/KI
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https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2018/12/uchwala-zmieniajaca-16.12.2019-lista-projektowwybranych-do-dofinansowania-9.1-079.19.pdf
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