OŚWIADCZENIE NR 1
UCZESTNIKA PROJEKTU OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA
(RPMP.09.01.02-12-0212/17 )

Dane osobowe:
Imię
Nazwisko
1

PESEL lub data urodzenia

Oświadczam, że miesięczne dochody w
gospodarstwie domowym (zgodnie z ustawą o
pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z
późniejszymi zmianami) nie przekraczają:



dla osoby samotnie gospodarującej tj. 634,00 zł



dla osoby w rodzinie tj. 514,00 zł



w ramach systemu świadczeń rodzinnych tj. 674,00 zł
netto na osobę w rodzinie lub 764,00
osobę

w

rodzinie,

w

której

zł netto na

dziecko

jest

niepełnosprawne


nie dotyczy



odmawiam podania informacji

□

tak

□

odmawiam podania informacji

2

Jestem osobą otrzymująca wsparcie finansowe z
Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS):
Po zaznaczeniu TAK, należy załączyć:
- zaświadczenie z OPS
i/lub
- oświadczenie o kwalifikacji do objęcia wsparciem
przez pomoc społeczną.

Jestem osobą korzystającą z POPŻ (Programu □
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020):
(słownik pojęć poniżej, pkt. I)

□

Jestem osobą doświadczająca wielokrotnego
□
wykluczenia społecznego wg definicji zawartej w
Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa:
(słownik pojęć poniżej, pkt. II)

tak

□ nie

□ nie

odmawiam podania informacji
tak

3

4

□ nie

□

odmawiam podania informacji

□

tak

□

odmawiam podania informacji

5

□ nie

Jestem osobą bezdomną:

1

6

Wpisanie daty urodzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL.
Odmowa podania tej informacji nie dyskwalifikuje Kandydata z udziału w projekcie; jednie może ograniczyć liczbę punktów do
uzyskania w procesie rekrutacji.
3
Jw.
4
Jw.
5
Jw.
6
Jw.
2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Oświadczeniu do celów
związanych z rekrutacją (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Dz.
U. 2016 r. poz. 922); administratorem moich danych osobowych jest JMM Mariusz Lewandowski, mający siedzibę
w Poznaniu (60-688), Os. Jana III Sobieskiego 37/21.
Zostałem(-am) poinformowany(-a), iż podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Zostałem(-am) poinformowany(-a),
iż mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz aktualizacji.

………………. r.………………………..………………
(data i czytelny podpis uczestnika projektu)

Słownik pojęć:
I.

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do
tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich
produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem
dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej
ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub
posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

II. wielokrotne wykluczenie społeczne to przynależności do więcej niż jednej z grup wymienionych
poniżej:
i. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2015 poz. 163 z późn. zm.) 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;
ii. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz.
U. Z 2011 r. Nr 43 poz. 225 z późn. zm.);
iii. 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 (tj. Dz.U. 2016, poz. 575);
iv. 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 (tj.
Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.
v. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.
2156, z późn. zm.);
vi. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. 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 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);
vii. 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;
viii. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
ix. 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;
x. 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;
xi. osoby korzystające z PO PŻ.

