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Załącznik nr 2 
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI 
 
 

Ja niżej podpisany/a 
 
Imię i nazwisko: 
 

 

Adres zamieszkania: 
 

 

PESEL:  
 

 

 
Deklaruję z własnej inicjatywy uczestnictwo w projekcie „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc 
świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia” 
RPDS.09.02.01-02-0012/18 Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ul Hoża 
1, 60-591 Poznań, Biuro Projektowe ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław w Partnerstwie z Gminą Wrocław 
z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.   
2) Oświadczam, że w dniu złożenia dokumentów aplikacyjnych, spełniam kryteria kwalifikowalności 
uprawniające mnie do udziału w projekcie, tj.: 

a) jestem mieszkańcem/mieszkanką/ przebywam na terenie województwaa Dolnośląskiego, powiatu 
wrocławskiego, gminy Wrocław,  

b)  osoby bezdomne i zagrożone/wykluczone z dostępu do mieszkań w rozumieniu definiowane są 
zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS 

c) jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: 
• osoby korzystające ze świadczeń́ z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się ̨ do objęcia wsparciem pomocy 
społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej1; 

• osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym2;  

• osoby opuszczające pieczę zastępczą; 
• osoby z niepełnosprawnością̨; 
• osoby wymagające opieki i usług asystenckich; 

                                                
1 Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa;,2) sieroctwa; 3) 
bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) 
potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych; 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki 
opiekuńczo-wychowawcze; 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) 
alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
2 Art. 1. Ust. 2. Przepisy ustawy stosuje się ̨ w szczególności do: 1) bezdomnych realizujących indywidualny program 
wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 2) uzależnionych od alkoholu, po 
zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego; 3) uzależnionych od narkotyków lub innych 
smrodków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; 3) chorych 
psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;4) bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o 
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy; 5) 
zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej; 6) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 
którzy podlegają ̨ wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoja ̨ sytuacje ̨ życiowa ̨ nie są ̨ w stanie własnym staraniem 
zaspokoić́ swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują ̨ sie ̨ w sytuacji powodującej ubóstwo oraz 
uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 
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• osoby długotrwale bezrobotne; 
• osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego; 
• osoby bezdomne i zagrożone/wykluczone z dostępu do mieszkań w rozumieniu ust.; 
• osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 
• osoby korzystające z PO PŻ. 

3) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie „Droga do 
samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań 
treningowych na obszarze Miasta Wrocławia”, akceptuję jego wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się 
do respektowania zawartych w nim postanowień. 
4) Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych, które odbędą się na początku, w trakcie 
i po zakończeniu udziału w projekcie. 
5) Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
6) W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę Fundacji Inicjowania Rozwoju 
Społecznego dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału 
w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 
7) Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego 
po stronie Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na 
sfinansowanie mojego udziału w ww. projekcie, Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego  będzie miała 
prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze cywilnoprawnej. 
 

  

 
Wrocław, dnia…………………………………                    …………………………………………….…………………………………….. 
   (data)                                    (czytelny podpis uczestniczki/uczestnika) 


