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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
„NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWE PERSPEKTYWY”

Ja, niżej podpisany(a),
.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Świadomy(a) konsekwencji prawnych związanych ze złożeniem nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenia prawdy oświadczam, że:

W każdym pytaniu prosimy zaznaczyć znakiem „X” tylko jedną odpowiedź.
1. Należę do mniejszości narodowej lub etnicznej, jestem migrantem, osobą obcego
pochodzenia1.
 Tak
 Nie
 Odmawiam podania informacji
2. Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkania2.
 Tak
 Nie
1

Cudzoziemcy na stałe mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie
z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka,
ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda
osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub
osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
2
Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego
ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach).
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów,
osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu
bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane).
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą).
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania
wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
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3. Jestem osobą niepełnosprawną.
 Tak
 Nie

 Odmawiam podania informacji

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(proszę podać stopień i rodzaj niepełnosprawności wynikający z aktualnego orzeczenia o
niepełnosprawności)
4. Jestem osobą w innej, niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)3.
 Tak
 Nie
 Odmawiam podania informacji

..................................................................
(Data i podpis Uczestnika Projektu)

3

Osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej to osoby nie posiadające formalnego wykształcenia (poziom ISCED 0), byli więźniowie,
narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich (wg stopnia urbanizacji DEGURBA 3).
Niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), wiek lub osiągnięcie wykształcenia co najmniej
na poziomie ISCED 1, objęta jest wspólnymi wskaźnikami i nie powinna być uwzględniana w tym wskaźniku.

Strona 2 z 2

