Załącznik nr 6 do regulaminu

Oświadczenie o zagrożeniu wykluczeniem społecznym lub ubóstwem
Uprzedzony/a o odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że dane
przedstawione w oświadczeniu o zagrożeniu wykluczeniem społecznym odpowiadają
stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą.
Niniejszym oświadczam, że moje dziecko jest osobą zagrożoną wykluczeniem
społecznym lub osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli
wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub
rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 1 ponieważ jest (zaznaczyć
właściwe):
 osobą korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem pomocy
społecznej, tj. spełnia co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym;
 osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą oraz jest
członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej;
 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);
 osobą przebywającą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku
socjoterapii, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.);
 osobą z niepełnosprawnością – osoba z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczeń/dziecko z niepełnosprawnością
w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
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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

Za wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS:
uczeń/dziecko z niepełnosprawnością – uczeń albo dziecko w wieku przedszkolnym
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenia
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez
zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej;
Za wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji:
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), czyli:
a) osoby zakwalifikowane przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności lub
b) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych
przepisów, lub
c) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia
a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.),
czyli osoba
a) chora psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne),
b) z niepełnosprawnością intelektualną,
c) wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem
wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga
świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia
w środowisku rodzinnym lub społecznym;
 członkiem
gospodarstwa
domowego
sprawującym
opiekę
nad
osobą
z niepełnosprawnością i nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad
osobą z niepełnosprawnością;
 osobą niesamodzielną, czyli potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkania w rozumieniu
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020;
 osobą odbywającą karę pozbawienia wolności;
 osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

______________________
Miejscowość i data

______________________________
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego kandydata/ki
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