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Nazwa
i nr Działania

Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii
społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym
województwa podlaskiego

Tytuł Projektu
Realizator
Projektu

Wypełnia Pracownik OWES
Data przyjęcia
Formularza
Czytelny podpis osoby
przyjmującej Formularz

WNIOSKOWANE WSPARCIE W PROJEKCIE
(ścieżka wsparcia nr 4)

□

Indywidualne doradztwo biznesowe

Doradztwo specjalistyczne biznesowe z zakresu:

Priorytet
inwestycyjny

9.5 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej
i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej
w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

□ prawa
□ zarządzania kap. osobowym
□ finansów

□ księgowości
□ marketingu

DANE UCZESTNIKA
Imię/imiona

Nazwisko

Płeć

Wykształcenie
niższe niż podstawowe (ISCED 0)
podstawowe (ISCED 1)
gimnazjalne (ISCED 2)
ponadgimnazjalne - ukończona szkoła średnia lub zasadnicza (ISCED 3)
policealne (ISCED 4)
wyższe (ISCED 5-8)

Kobieta
Mężczyzna
Data urodzenia (dz-m-r)

PESEL

DANE KONTAKTOWE
Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Kod pocztowy, poczta

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Obszar wg stopnia urbanizacji DEGURBA
(wypełnia Pracownik OWES)

obszary słabo zaludnione (3)
tereny pośrednie (2)
tereny gęsto zaludnione (1)

Nr lokalu

1

Powiat

Strona

Województwo

STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Osoba bezrobotna
(Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie
poszukująca zatrudnienia – pełna definicja w Słowniczku na końcu)

TAK

NIE

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy

TAK

NIE

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

w tym zakwalifikowana do III profilu pomocy
Osoba długotrwale bezrobotna
 Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres
ponad 6 miesięcy
 Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie
przez okres ponad 12 miesięcy
Osoba bierna zawodowo
(Osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna)
w tym: osoba ucząca się/kształcąca
Osoba pracująca

mikroprzedsiębiorstwie
(do 9 pracowników)
małym przedsiębiorstwie
(od 10 do 49 pracowników)
w średnim przedsiębiorstwie
(od 50 do 249 pracowników)
w dużym przedsiębiorstwie
(powyżej 250 pracowników)

Pracująca w:

Wykonywany zawód

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Prosimy o wskazanie miejsca zatrudnienia

…………………………………………………………………………………

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
NIE

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem
z dostępu do mieszkań
(należy załączyć odpowiedni dokument, np.:
oświadczenie uczestnika, zaświadczenie z
właściwej instytucji, wyrok sądu, pismo ze
spółdzielni mieszkaniowej o zadłużeniu

TAK

NIE

Osoba z niepełnosprawnościami
(należy załączyć odpowiednie orzeczenie lub
inny dokument poświadczający stan zdrowia)

TAK

NIE

Jeśli TAK, proszę zaznaczyć stopień
niepełnosprawności:

ODMOWA PODANIA INFORMACJI

ODMOWA PODANIA INFORMACJI

2

TAK

LEKKI

UMIARKOWANY

ZNACZNY

Strona

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

Jeśli TAK, czy ma Pani/Pan specjalne potrzeby
wynikające z niepełnosprawności w kontekście
uczestnictwa w Projekcie?
Osoba przebywająca w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących
w tym w gospodarstwie domowym
z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym
się z jednej osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej niż wymienione powyżej
(zobacz w Słowniczku na końcu)

TAK
Jakie?.................................................................................................
NIE
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK
W jakiej?
.....................

NIE

ODMOWA PODANIA INFORMACJI

Uprzedzony/-a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym
oświadczam, że:
1. Wszystkie informacje podane w Formularzu Rekrutacyjnym są prawdziwe i zgodne ze stanem
faktycznym. W przypadku zakwalifikowania do korzystania ze wsparcia, zobowiązuję się do aktualizacji
danych oraz dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów do podpisania umowy.
2. Zamieszkuję na obszarze Subregionu Bielskiego (powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki) w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Zapoznałem/am się z Regulaminem Świadczenia Usług OWES w Subregionie Bielskim i akceptuję jego
treść bez zastrzeżeń.

Miejscowość, data

Czytelny podpis Uczestnika Projektu

Załączniki do Formularza Rekrutacyjnego:

Strona
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1) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
2) Oświadczenie Uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji Projektu
3) Słowniczek terminów

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Imię/imiona i nazwisko osoby
składającej deklarację uczestnictwa
PESEL
Pouczony/-a i świadomy/-a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam,
że:
1.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Projekcie pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”
realizowanym w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3
Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Priorytet
inwestycyjny 9.5 wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych
oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, przez Fundację Biznes i Prawo
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Powiatem Bielskim
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
2. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie a dane zawarte Formularzu Rekrutacyjnym
oraz innych wymaganych dokumentach rekrutacyjnych są zgodne ze stanem faktycznym.
3. W trakcie realizacji wybranych form wsparcia oferowanych przez OWES nie będę korzystać z takiego samego zakresu
wsparcia, w tym samym terminie, w innym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4. Zobowiązuję się do udzielania niezbędnych informacji oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zbieranych na potrzeby ewaluacji i monitoringu Projektu pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej
w Subregionie Bielskim” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r.
nr 101 poz. 926 z pózn. zm.).
5. Zapoznałem/am się z Regulaminem Świadczenia Usług OWES w Subregionie Bielskim i akceptuję jego postanowienia.
6. Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim” jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego realizacja
odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
7. Zobowiązuję się do wypełnienia formularza dotyczącego danych osobowych, ankiet, testów oraz podpisywania list
obecności, kart doradczych i umów dostarczonych przez Realizatora w trakcie Projektu. Mam świadomość, że
dokumenty te posłużą Realizatorowi w procesie monitorowania, kontroli oraz ewaluacji realizowanego Projektu.
8. Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
9. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji związanych z realizacją Projektu drogą telefoniczną i elektroniczną.
10. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów projektowych, w szczególności do promowania
i upowszechniania Projektu na stronach internetowych, w materiałach filmowych, publikacjach.
11. Zasady uczestnictwa w Projekcie określa Regulamin Świadczenia Usług OWES w Subregionie Bielskim. Realizator
zastrzega sobie prawo do zmiany zasad w Projekcie w sytuacji zmiany wytycznych i dokumentów programowych oraz
warunków realizacji Projektu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją decyzje podejmuje Kierownik
Projektu.

Miejscowość, data

Czytelny podpis Uczestnika Projektu

Strona
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Deklaracja obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do/wzięciem udziału w realizacji projektu pn. „Wzmocnienie roli ekonomii
społecznej w Subregionie Bielskim” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

…………………………………………………………..
Czytelny podpis Uczestnika Projektu

Strona

………………………………………………………………….
Miejscowość, data
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1) administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy
ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-mail: iod@miir.gov.pl i iod@wrotapodlasia.pl);
3) podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6
ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie
zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy
wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020;
4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania, kontroli,
audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz zapewnienia realizacji
obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach
uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020),
5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej Zarząd Województwa Podlaskiego, adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, beneficjentowi realizującemu Projekt – Fundacji Biznes i Prawo, ul. Puchalskiego
15, 15-197 Białystok oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu ………………………………………………………………… …………………….(nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą
zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej
RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom
realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta
kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020;
6) podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt. 4, niepodanie
danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie;
7) kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020 oraz
podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, Podmioty świadczące usługi IT, Podmioty
wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w
zakresie archiwizacji;
8) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz z przepisów
prawa dot. archiwizacji;
9) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;
10) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie
moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o
którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
12) po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy
oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w
celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno – promocyjnych w ramach RPOWP 2014-2020.

Słowniczek terminów

Osoba pracująca

Osoba bezrobotna

Osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub
korzyści rodzinne, lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracuje ze
względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. „Zatrudnienie subsydiowane”
uznawane jest za zatrudnienie.
Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby
zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech
kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności
(BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne
zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych, zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń
z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
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Przedsiębiorstwo
społeczne (PS)

Podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność
gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.),
której celem jest:
i. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
(1) zatrudnienie co najmniej 50%:
• osób bezrobotnych lub
• osób z niepełnosprawnościami, lub
• osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
• osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub
(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego;
ii. lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do
lat 3 zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub
usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie
z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej
osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;
b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub
pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej
części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności
lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi
lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub
zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;
d) wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1
pkt 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby,
przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.

Strona

Podmiot ekonomii
społecznej (PES)

Jeden z niżej wymienionych:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym:
- CIS i KIS;
- ZAZ i WTZ, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym
interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
- organizacje pozarządowe, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
- spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu
o Ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
- spółki non-profit, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Osoba z
niepełnosprawnościami

Osoba bezdomna lub
dotknięta
wykluczeniem
z dostępu do mieszkań

Osoba przebywająca
w gospodarstwie
domowym bez osób
pracujących
Osoba przebywająca
w gospodarstwie
domowym bez osób
pracujących, z dziećmi
pozostającymi na
utrzymaniu

Podkategoria poprzedniego wskaźnika. Osoba wykazana we wskaźniku dot. gospodarstw domowych bez osób
pracujących z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu powinna być również wykazana we wskaźniku dot. gospodarstw
domowych bez osób pracujących. Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są
bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. Wiek dzieci liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia
udziału uczestnika w Projekcie.

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

Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Wiek uczestników liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia
udziału w Projekcie.

Osoba w innej
niekorzystnej sytuacji
społecznej

Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym, należąca do grup znajdujących się w innej niekorzystnej sytuacji niż
wymienione wyżej. Może to być np. osoba:
- która nie ukończyła szkoły podstawowej (i jest w wieku pozaszkolnym);
- uzależniona od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
- zwolniona z zakładu karnego
W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w innej niekorzystnej sytuacji i jest jednocześnie
np. osobą z niepełnosprawnościami, należy ją wykazać w obu wskaźnikach.
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Osoba należąca do
mniejszości narodowej
lub etnicznej, migrant,
osoba obcego
pochodzenia

Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoby będące na
urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który
nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że
są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
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 (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził
się poza terenem Polski.
Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 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. 2016 poz. 546, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem
poświadczającym stan zdrowia. Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej jest orzeczenie o niepełnosprawności.
Natomiast pozostałe osoby (np. osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi) na potwierdzenie statusu osoby
niepełnosprawnej może przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia
wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.
Okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, schroniskach dla kobiet, schroniskach
dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące
długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone
przemocą)
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające
się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
Gospodarstwo domowe, w którym żaden jego członek nie pracuje – wszyscy są albo bezrobotni, albo bierni zawodowo.
Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): posiadająca wspólne zobowiązania, dzieląca wydatki
domowe lub codzienne potrzeby, wspólnie zamieszkująca. Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca
samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem, wspólnie
prowadząca dom, np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny.

Strona

Osoba bierna
zawodowo

