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       Oświadczenie do formularza zgłoszeniowego 

 

Nr projektu: RPMP. 09.01.02-12-0264/17 

Oś Priorytetowa: 9. Region Spójny Społecznie 

Działanie: 9.1. Aktywna integracja  

Poddziałanie: 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe 

 

Imię i Nazwisko :.............................................................................................................................. 

L.p 
Status uczestnika projektu w chwili  

przystąpienia do projektu 
 

I 

Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia 

Tak   Nie   

II 

Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 

Tak   Nie   

III 

Osoba przebywająca w 

gospodarstwie domowym bez  osób 

pracujących 

Tak   Nie   

IV 

W tym: w gospodarstwie domowym 

z dziećmi pozostającymi na 

utrzymaniu 

Tak   Nie   

V 

Osoba żyjące w gospodarstwie 

składającym się z jednej osoby 

dorosłej i dzieci pozostających na 

utrzymaniu 

Tak   Nie   

VI Osoba osierocona Tak   Nie   

VII Osoba długotrwale lub ciężko chora Tak   Nie   

VIII 
Osoba mieszkająca w gospodarstwie 

gdzie panuje przemoc w rodzinie 
Tak   Nie   

IX 

Osoba mająca trudności z 

przystosowaniem się do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

Tak   Nie   

X 
Osoba o innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej ( innej niż wymienione) 
Tak   Nie   

XI 

Osoba bezdomna realizująca 

indywidualny program wychodzenia 

z bezdomności, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej 

Tak   Nie   

http://www.psolkusz.pl/
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XII 

 Osoba uzależniona od alkoholu, po 

zakończeniu programu 

psychoterapii w zakładzie 

lecznictwa odwykowego 

Tak   Nie   

XIII 

 Osoba  uzależniona od narkotyków 

lub innych środków odurzających, 

po zakończeniu programu 

terapeutycznego w zakładzie  opieki 

zdrowotnej 

Tak   Nie   

XIV 

  Osoba chora  psychicznie, w 

rozumieniu przepisów o ochronie 

zdrowia psychicznego 

Tak   Nie   

XV 

 Osoba bezrobotna, w rozumieniu 

przepisów o zatrudnieniu i 

przeciwdziałaniu bezrobociu, 

pozostająca bez pracy przez okres 

 co najmniej 36 miesięcy 

Tak   Nie   

XVI 

 Osoba zwolniona z zakładu 

karnego mająca trudności  w 

integracji ze środowiskiem, w 

rozumieniu przepisów o pomocy 

społecznej 

 

Tak   

 

Nie   

XVII 

 Uchodźca realizujący indywidualny 

program integracji, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej. 

 

Tak   

 

Nie   

 

 

 

Czytelny podpis kandydata/kandydatki    Data: 

na uczestnika projektu: 

 

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