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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czas na aktywność” 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ 

w ramach projektu 

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ” 

nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0007/20 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje zwarte w formularzu zgłoszeniowym potwierdzające spełnienie przeze mnie 

kryteriów grupy docelowej uległy / nie uległy* zmianie i są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym: 

Jestem osobą zamieszkującą 1 w rozumieniu Kodeksu Cywilnego województwo lubelskie, 

na terenie jednej z poniższych gmin: 

• powiat hrubieszowski ( Horodło, Mircze, Werbkowice, Dołhobyczów) , i m. 

Hrubieszów – z ulic objętych programem rewitalizacji 

• powiat zamojski (Komarów-Osada, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary 

Zamość, Sułów, m. Zamość) 

 

 

 

□ Tak □ Nie 

Jestem osobą bezrobotną 2 (tj. osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i 

aktywnie poszukującą pracy): 

• zarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy jako bezrobotna (y). (Należy dostarczyć 

zaświadczenie z urzędu pracy) 

lub 

• niezarejestrowaną (y) w ewidencji urzędu pracy jako bezrobotna. (Należy dostarczyć 

zaświadczenie z ZUS) 

 

 

 
               □ Tak             □ Nie 

 
 

             □ Tak          □ Nie 

  

Jestem osobą długotrwale bezrobotną 3 (tj. osobą pozostającą bez zatrudnienia 

nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) 

 
□ Tak □ Nie 

Jestem osobą bierną zawodowo 4 (Należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS) 

 

Osoby bierne zawodowo należy interpretować zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób 

biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, tj. bierni zawodowo to osoby, które w 

danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci 

studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo; osoby będące na urlopie 

wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w 

okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), 

uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status 

bezrobotnego ma pierwszeństwo). Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia 

uczestnictwa w projekcie. 

 

 

 

□ Tak □ Nie 
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Jestem    osobą   z   niepełnosprawnością 5 (Należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj 

niepełnosprawności i dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności): 

 lekką 

 umiarkowaną 

 znaczną 

 sprzężoną 

 intelektualną 

 z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z 
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi) 

 

□ Tak 

 

□ Nie 

Jestem osobą zagrożoną ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z 

poniższych powodów: 

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 

prowadzeniu gospodarstwa domowego, trudności 

w   integracji    cudzoziemców,    trudności    w    przystosowaniu    do    życia    po    zwolnieniu  z 

zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowej, klęski 

żywiołowej lub ekologicznej, bycia osobą o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13.06.2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym, bycia osobą przebywającą 

w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, osobą z rodziny przeżywającej trudności 

w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osobą nieletnią wobec, której zastosowano środki 

zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, osoby przebywające w młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, bycia członkiem 

gospodarstwa domowego sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną w której jeden z 

członków nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki, bycia osobą potrzebującą 

wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu, korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO 

PŻ). 

 
□ Tak 

 
□ Nie 

Jestem osobą zagrożoną ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, doświadczającą 

wielokrotnego wykluczenia społecznego. (Zaznaczyć TAK jeśli występuje więcej niż jedna 

przesłanka określona powyżej). 

 
□ Tak 

 
□ Nie 

Jestem osobą otrzymującą wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 

2020 (PO PŻ) 

Jeśli „TAK” to oświadczam, że zakres wsparcia o jaki się ubiegam w ramach projektu nie 

powiela działań, które otrzymałam/em / otrzymuję z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących. 

□ Tak □ Nie 

□ Tak □ Nie 

Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i/lub osobą ze środowiska 

lub lokalnej społeczności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z 

rewitalizacją obszarów zdegradowanych. 

 
□ Tak 

 
□ Nie 
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Jestem osobą korzystającą z pomocy społecznej. (Należy dołączyć zaświadczenie z Ośrodka 

Pomocy Społecznej) 

 
□ Tak □ Nie 

Jestem członkiem rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością. Jeden z rodziców lub 

opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z 

niepełnosprawnością. 

 
□ Tak □ Nie 

Jestem osobą odbywającą karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego lub osadzoną w 

zakładzie karnym. 
□ Tak □ Nie 

Uczestniczę w innym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i/lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. 

 
□ Tak □ Nie 

 

W przypadku zmiany danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym prosimy o wypisanie zaistniałych 

zmian: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

…..……………………………………… 
Miejscowość i data 

 

……………………………………………… 
Czytelny podpis Uczestniczka/czki projektu 

 
*- niepotrzebne przekreślić 

 
1 Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 

zamiarem stałego pobytu 
 

2 Osoby bezrobotne to zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020 są to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 

Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeśli nie spełniają one wszystkich trzech 
kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby 

zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby 

kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń 
z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych, o których mowa powyżej. 

 

3 Osoba długotrwale bezrobotna to osoba (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia) 

nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dot. dorosłych tj. osób w wieku 25 lat lub więcej 

 

4 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby bierne zawodowo należy interpretować zgodnie z definicją 
wskaźnika liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, tj. bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą 

zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo; osoby 

będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści 

się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako 

bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w 

projekcie. 

 

5 Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 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 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) tj. 

osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych 

określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 


