
 
 

Pouczenie: 
Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z §233 Kodeksu 
Karnego. 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Oświadczam, że spełniam kryteria, które uprawniają mnie do wzięcia udziału w projekcie pn. 

Aktywność- mój sposób na życie, tzn. jestem osobą, która zamieszkuje na terenie objętym LSR (tj. 

obszar Miasta Torunia z wyłączeniem Kaszczorka, Skarpy, Chełmińskiego Przedmieścia- 

szczegółowy wykaz ulic stanowi Załącznik 1 do Regulaminu projektu) oraz należę do jednej z niżej 

wymienionych grup: 

 

ADRES ZAMIESZKANIA:..........................................................................................................................  

 

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi: 

 Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do 

objęcia wsparciem pomocy społecznej oraz korzystające z PO PŻ 

 Osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających 

 Osoby niepełnosprawne oraz chore psychiczne, 

 Osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy 

 Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

 Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości 

 Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii 

 Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, 

 Osoby niesamodzielne, 

 Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

 Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osoby 

spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego 

środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

 

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

(data i podpis uczestnika) 



 
 

Pouczenie: 
Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z §233 Kodeksu 
Karnego. 

 

2. Oświadczam, że nie korzystałam/em ze wsparcia w innym projekcie współfinansowanym przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” w ramach naboru nr 1/G/2018, 

zgodnie z listą projektów załączoną do oświadczenia. 

 

 

    

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

(data i podpis uczestnika) 

 

3. Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku oraz publikację tego wizerunku poprzez 

umieszczanie zdjęć i filmów na stronach internetowych 4ES NON PROFIT SP. Z O.O/ 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DLA MIASTA TORUNIA”, w mediach 

społecznościowych oraz w materiałach drukowanych – w ramach działań informacyjno-

promocyjnych projektu. 

 

 

     

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

(data i podpis uczestnika) 

 

 


