
 
 

 

 

Projekt „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 

Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs 

Załącznik nr 4 
do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” 

 

OŚWIADCZENIE  

Ja niżej podpisana/y ...................................................................................................................................                                                                                        

Zamieszkała/y ............................................................................................................................................ 

Data urodzenia: .................................................. PESEL ................................................Wiek: ............... 

Płeć:   kobieta,  mężczyzna 

Wykształcenie:   niższe niż podstawowe,   podstawowe,   gimnazjalne,   ponadgimnazjalne,  

                            policealne,  wyższe 

Status na rynku pracy:  

 bezrobotny/a niezarejestrowany/a w ewidencji urzędów pracy, w tym:  inne,  długotrwale 

bezrobotny/a 

 bezrobotny/a zarejestrowany/a w ewidencji urzędów pracy, w tym:  inne,  długotrwale 

bezrobotny/a 

 bierny/a zawodowo, w tym:  nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu, osoba ucząca się,  

inne 

 pracujący/a, w tym:  prowadzący/a działalność na własny rachunek,  pracujący/a w dużym 

przedsiębiorstwie,  pracujący/a w małym i /lub średnim przedsiębiorstwie,  pracujący/a 

w administracji rządowej,   pracujący/a w administracji samorządowej,  pracujący/a 

w organizacji pozarządowej,  inne 

 

Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie pn.: 

„Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej”, tzn.: 

1. Kwalifikuję się do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.: 

 jestem osobą przebywającą w pieczy zastępczej,  

 jestem osobą opuszczającą pieczę zastępczą 

o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej. 

2. Kwalifikuję się do grupy osób stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, tj.: 

 jestem rodziną, osobą sprawującą pieczę zastępczą 

 jestem dzieckiem biologicznym osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą 

 jestem inną osobą spokrewnioną lub niespokrewnioną z osobami zagrożonymi ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

 

Zobowiązuję się do przekazywania swojej sytuacji po opuszczeniu projektu. 
 

Pouczona/y i świadoma/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawda, 

oświadczam niniejszym, że wszystkie podawane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

                                                 
1
 W przypadku osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna 

…..………………………………………    ............…………………………………………..........… 
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