Zakres danych Uczestników Projektu
pn. Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni
otrzymujących wsparcie*:

Imię

Brak PESEL
Płeć

Nazwisko

PESEL

Tak/Nie (Zaznacz właściwe; podaj inny dokument tożsamości, jeśli dotyczy)
Wiek w chwili przystąpienia do
projektu

Wykształcenie

Dane kontaktowe (Zgodnie z dokumentem tożsamości)
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Obszar wg stopnia urbanizacji

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

(Zaznacz właściwe)

Miejski/wiejski

Szczegóły i rodzaj wsparcia
Data rozpoczęcia udziału w projekcie

Data zakończenia udziału w projekcie

Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu

W tym

Wykonywany zawód

Zatrudniony w

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
(1)

TAK/NIE

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem
z dostępu do mieszkań
(2)

TAK/NIE

Osoba z niepełnosprawnościami
(3)

TAK/NIE

Osoba przebywająca w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących
(4)
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi
pozostającymi na utrzymaniu
(5)
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się
z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu
(6)
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
(innej niż wymienione powyżej)
(7)

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
O wszystkich zmianach dotyczących zawartych w oświadczeniach informacji osobowych zobowiązuję się
pisemnie powiadomić w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany.

……………………………………………………..
Podpis uczestnika
*Objaśnienia:
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 (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej
jeden rodziców urodził się poza terenem Polski.
2. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań. Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe
definiowane są zgodnie z Europejską typologia bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której
wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
- bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach);
- 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);
- niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone
przemocą);
- nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe
– lokale nie nadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby
są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.

3. Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem
poświadczającym stan zdrowia.
4. Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje, wszyscy członkowie gospodarstwa 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. Gospodarstwem domowym nie jest: gospodarstwo
zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnych); przede wszystkim szpitale,
domy opieki dla osób starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, szkoły z internatem,
pensjonaty, hotele robotnicze itp. Kategoria obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub w przypadku braku
informacji sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie.
5. Gospodarstwo domowe definiowane jak we wskaźniku: Osoba przebywająca w
gospodarstwie domowym bez osób pracujących. Wskaźnik jest podkategorią wskaźnika dot. osób żyjących
w gospodarstwach domowych bez osób pracujących. Oznacza to, że 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 uczestników
liczony jest od roku urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Status zatrudnienia określany
jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
Kategoria obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub w przypadku braku informacji sytuację z roku
poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie.
6. Gospodarstwo domowe definiowane jak we wskaźniku: Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez
osób pracujących. Dzieci pozostające na utrzymaniu definiowane są jak we wskaźniku: Osoba przebywająca
w gospodarstwie domowym bez osób pracujących w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu. Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Wiek uczestników liczony jest od roku urodzenia
i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Kategoria obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub
w przypadku braku informacji sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie.
7. Kategoria odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym. Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem
cech wykazany we wskaźnikach dotyczących: osób z niepełnosprawnościami, migrantów, gospodarstw
domowych bez osób pracujących, gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu,
gospodarstwach domowych składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. Do
kategorii osób w niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy: osoby z
wykształceniem ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1 tj. brak wykształcenia
podstawowego) będących poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED1, byli więźniowie, narkomani,
osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich .Niekorzystna sytuacja
dotycząca płci, statusu na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie) wiek lub osiągnięcie wykształcenia co
najmniej na poziomie ISCED 1, objęta jest wspólnymi wskaźnikami i nie powinna być uwzględniana w tym
wskaźniku.

