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Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów 
 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………….. oświadczam, że 

spełniam 
1. kryteria dostępu: 
(właściwe zaznaczyć znakiem x) 
 

TAK NIE KRYTERIUM DOSTĘPU 

  Jestem osobą zamieszkałą na terenie województwa 
łódzkiego wg KC 

  Jestem osobą w wieku 18-64 lata 

  Jestem osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym z powodu min. 1 z przesłanek  
(przedstawionych w tabeli 1 poniżej) 

 

(tabela1) Oświadczam, ze należę do: 
 

□ tak 

□ nie 

Osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z 

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 
kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy tj. spełniające co 
najmniej jedną z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. 
o pomocy społecznej: (zaznaczyć właściwe znakiem x) 

 Ubóstwa 

 Sieroctwa 

 Bezdomności 

 Bezrobocia 

 Niepełnosprawności 

 Długotrwałej lub ciężkiej choroby 

 Przemocy w rodzinie 

 Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi 

 Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 

 Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 

 Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 

 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 

 Alkoholizmu lub narkomanii 

 Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 

 Klęski żywiołowej lub ekologicznej 
 

□ tak 
□ nie 

Osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 
2003r. o zatrudnieniu socjalnym: 

 Osób bezdomnych realizujących indywidualny program 
wychodzenia z bezdomności 
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 Uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu 
psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego 

 Uzależnionych od narkotyków lub innych środków 
odurzających, po zakończeniu programu 
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej 

 Chorych psychicznie 

 Bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres co 
najmniej 36 miesięcy 

 Zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w 
integracji ze środowiskiem 

 Uchodźców realizujących indywidualny program 
integracji 

 Osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu 

społecznemu ze względu na swoją sytuację życiową nie 
są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich 

podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w 
sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub 
ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, 

społecznym i rodzinnym 

□ tak 

□ nie 

Osób przebywających 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 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

□ tak 

□ nie 

Osób nieletnich, 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. 
2014r. poz. 382, z późn. zm.); 

 

□ tak 

□ nie 

Osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i 

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z 
dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r. poz. 2156, z 
późn.zm.); 

□ tak 
□ nie 

Osób z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego; 

□ tak 
□ nie 

Osób, dla których ustalono III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy; 

□ tak 
□ nie 

Osób bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania; 

□ tak 
□ nie 

Osób korzystające z PO PŻ. 
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2. kryteria pierwszeństwa:  

(właściwe zaznaczyć znakiem x) 
 

TAK NIE KRYTERIUM PIERWSZEŃSTWA ILOŚĆ PUNKTÓW 
ZGODNIE Z 
KRYTERIAMI 
REKRUTACJI 
(WYPEŁNIA 
PRACOWNIK BIURA 
PROJEKTU) 

  Wykluczenie z powodu więcej niż jednej z 
przesłanek (przedstawionych w tabeli 1) 

 

  Osoba korzystająca z POPŻ 
 

 

 

3. pozostałe kryteria rekrutacyjne: 
(właściwe zaznaczyć znakiem x) 

 

TAK NIE KRYTERIUM ILOŚĆ PUNKTÓW 
ZGODNIE Z 
KRYTERIUMI 
REKRUTACJI 
(WYPEŁNIA 
PRACOWNIK BIURA 

PROJEKTU) 

  Osoba z niepełnosprawnościami 
(potwierdzona stosownym orzeczeniem) 

 

  Osoba korzystająca z pomocy Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

 

  Osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy z 
ustalonym III profilem pomocy 

 

  Osoba o niskich kwalifikacjach (posiadane 
wykształcenie na poziomie do ISCED 3) 

 

  Dochód poniżej 400zł na członka rodziny  
 

 

 

 .......................................                                                              ...................................... 

      miejscowość i data                                                                                       podpis 

 

Wypełnia pracownik biura projektu.  

Spełnienie kryteriów dostępu: TAK/NIE 

Ilość punktów przyznana wg kryterium pierwszeństwa:  

Ilość punktów przyznana w kryteriach dodatkowych:  

RAZEM UZYSKANYCH PUNKTÓW:  

 


