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Zał nr I (dzień pierwszych zajęć) 
 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ  
projektu p.n. „Lubelska Akcja Aktywizacja! 

 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020 
 
Ja, niżej podpisany(a), pouczony(a) o odpowiedzialności cywilnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 
oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą: 
 

Zamieszkuję na obszarze województwa lubelskiego (w rozumieniu KC1) □ tak              □ nie 

Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należącą do 
katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-20202 

□ tak              □ nie 

Jestem osobą z niepełnosprawnością3 □ tak              □ nie 

Jestem osobą nie posiadającą przeciwwskazań do odbycia szkolenia i stażu4 □ tak              □ nie 

Opis przeciwskazań do odbycia szkolenia i stażu: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 
1 Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Projekt skierowany jest wyłącznie 
do osób zamieszkujących na terenie gmin woj. lubelskiego, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest 
wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego (zgodnie z załącznikiem do regulaminu nr 4). 
2 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu tego należą:  
a) 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 mar-ca 2004 r. o pomocy społecznej;  
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;  
c) 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;  
d) 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);  
e) 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.);  
f) 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;  
g) 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;  
h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 
645, z późn. zm.);  
i) 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;  
j) osoby korzystające z PO PŻ.  
 
3 Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów 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, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim 
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia 
4 Kandydat deklaruje że jest stan zdrowia i sytuacja społeczna pozwala na uczestnictwo w szkoleniu i odbyciu stażu. W przypadku wybrania odpowiedzi „NIE” proszę 
wypełnić tabelę p.n.” Opis przeciwskazań do odbycia szkolenia i stażu” 
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 

Ponadto:     □ tak              □ nie 

Jestem osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO 
PŻ) 

W przypadku odpowiedzi „TAK”, oświadczam, że zakres wsparcia a w projekcie ,nie 
będzie powielać działań, które otrzymuję/otrzymywałam w ramach działań 
towarzyszących , o których mowa w PO PŻ 

 □ tak                □ nie  

Jestem osobą o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie 
ponadgimnazjalne) □ tak                □ nie 

Jestem osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia, rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 
3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014 – 2020,  

□ tak              □ nie 

Jestem osobą zamieszkująca na terenie gminy objętej programem Rewitalizacji 
Województwa Lubelskiego5. □ tak              □ nie 

Jestem osobą zamieszkująca na terenie gminy słabo zaludnionej zgodnie z 
klasyfikacją jednostek przestrzennych DEGURBA 3  □ tak              □ nie 

 
 

 
Ponadto oświadczam , iż 6: 
� Moje dane podane w formularzu rekrutacyjnym nie uległy zmianie: 
 
� Moje dane podane w formularzu rekrutacyjnym uległy zmianie w zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
Miejscowość ………………………………, dnia ………………………,                       ……..…………………………………………………… 
 ( dzień pierwszych zajęć)                             Czytelny podpis Uczestnika/ -czki Projektu 

 
5 Program powinien znajdować się w Wykazie gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego  prowadzonym przez IZ RPO 
pod adresem https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/4788/wykaz_gminnych_programow_rewitalizacji_wojewodztwa_lubelskiego.pdf 
6 Niepotrzebne skreślić 


