Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji
w projekcie pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach
OŚWIADCZENIE O DOŚWIADCZANIU WIELOKROTNEGO WYKLUCZENIA
SPOŁECZNEGO
Ja, niżej podpisany/a
........................................................................................................................................
(imię i nazwisko Kandydata/tki )
zamieszkały/a................................................................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy)

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 oraz 297 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks Karny za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą1,
niniejszym oświadczam, że jestem osobą doświadczającą wielokrotnego
wykluczenia społecznego czyli wykluczenia z powodu więcej niż jeden z przesłanek,
o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym1 tj.
1. osobą korzystającą lub będącą członkiem rodziny korzystającej ze świadczeń
z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj.
spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej,
a) w szczególności z powodu ubóstwa
b) w szczególności z powodu niepełnosprawności
c) w szczególności z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby
2. osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym;
3. osobą przebywającą w pieczy zastępczej2 lub opuszczającą pieczę zastępczą
oraz członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
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Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.
Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu,
pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy,
instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
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 (rozdział 3 pkt 13)
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W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 3
osobą nieletnią, wobec której 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 2018 r. poz. 969);4
osobą przebywającą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym
ośrodku socjoterapii, o których mowa w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.); 5
osobą z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy
z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), a także osoba
z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.);
członkiem rodziny z osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden
z członków rodziny nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki
nad osobą z niepełnosprawnością;
osobą zakwalifikowaną do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.
149, z późn. zm.), tj. Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne
zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowane do zatrudnienia
wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej
przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe
osobą niesamodzielną, tj. osobą potrzebującą wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu;
osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań w
rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020;
osobą odbywającą karę pozbawienia wolności; 6
osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
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Nie może dotyczyć Kandydatów ubiegających się o udział w niniejszym Projekcie
Nie może dotyczyć Kandydatów ubiegających się o udział w niniejszym Projekcie
5 Nie może dotyczyć Kandydatów ubiegających się o udział w niniejszym Projekcie
6 Nie może dotyczyć Kandydatów ubiegających się o udział w niniejszym pojekcie
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