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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji 

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
(odmowa udzielenia nie skutkuje wykluczeniem z projektu, jeżeli projekt nie jest kierowany do danej grupy docelowej) 

Osoba, należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia1  
/DANE WRAŻLIWE/ 

Tak  

Nie  

Odmowa podania informacji  

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań2 
Tak  

Nie  

Osoba z niepełnosprawnościami3 

/DANE WRAŻLIWE/ 

Tak  

Nie  

Odmowa podania informacji  

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym, bez osób pracujących4 
Tak  

Nie  

w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 
(Należy wypełnić tylko w przypadku gdy powyżej zaznaczono odpowiedź: Tak) 

Tak  

Nie  

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających 
na utrzymaniu5 

Tak  

Nie  

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)6 

/DANE WRAŻLIWE/ 

Tak  

Nie  

Odmowa podania informacji  

INNE OŚWIADCZENIA 

Zapoznałem(-am) się z Regulaminem rekrutacji do projektu „Wspólne działania na Rzecz Rozwoju Edukacji w 
Gminie Baćkowice” . Akceptuję ich treść oraz zobowiązuję się ich przestrzegać. 

Tak  

Nie  

Zgodnie z wymogami zawartymi Regulaminie rekrutacji do „Wspólne działania na Rzecz Rozwoju Edukacji w 
Gminie Baćkowice”  jestem uprawniony(-a) do uczestnictwa w projekcie.  

Tak  

Nie  

Jestem świadomy(-a), że podpisanie Oświadczenia jest jednoznaczne z rozpoczęciem  udziału w projekcie. 
Tak  

Nie  

Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby projektu. 
Tak  
Nie  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych z promocją projektu. Wyrażenie 
zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy i inne nagrania wykonane podczas realizacji projektu, mogą 
być zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w innych materiałach promocyjnych. 

Tak  

Nie  

Zostałem poinformowany(-a) o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu 
społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą 
obcego pochodzenia, lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej). 

Tak  

Nie  

Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania  ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o/ Niepubliczny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji o zmianie jakichkolwiek 
danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Oświadczeniu 

Tak  

Nie  

Nie  

Uprzedzony(-a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy, 
niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Oświadczeniu są prawdziwe i zgodne ze stanem 
faktycznym. 

Tak  

Nie  
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Informacje/wyjaśnienia: 

1. Cudzoziemcy na stale 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 krajów lub osoba, której co najmniej jeden z 

rodziców urodził się poza terenem Polski. 

2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań: 

a. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 

b. 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) 

c. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem 

eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 

d. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania 

substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, 

skrajne przeludnienie). 

3. Osoba z niepełnosprawnościami. Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne 

w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm), a 

także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

o ochronie  zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim 

orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

4. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym, bez osób pracujących. Gospodarstwo 

domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego 

są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. 

5. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających 

na utrzymaniu. Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Dzieci pozostające na utrzymaniu to 

osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem 

6. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej). Osoby 

pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomnie 

lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których 

powód zagrożenia nie został oznaczony w pozostałych polach formularza, osoby z 

wykształceniem na poziomie ISCED 0. (Odmowa podania informacji dotyczy tylko danych 

wrażliwych tj.: stanu zdrowia) 

 

 

 

 


