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 Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Projekt: „Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Gr ębocinie” 

Dane Osobowe 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

PESEL  

Płeć KOBIETA/MĘŻCZYZNA 

Wiek  

Wykształcenie 

Niższe niż podstawowe Podstawowe 

Gimnazjalne Ponadgimnazjalne 

Policealne Wyższe 

Adres zamieszkania 

Oświadczenie TAK NIE 

Miejscowość  

Ulica i nr domu  

Kod pocztowy  

Gmina  

Powiat Toruński Województwo Kujawsko-Pomorskie 

Miasto/ Wieś  

Czy jest Pan/ Pani osobą niesamodzielną 

Zaświadczenie lekarskie TAK NIE 

Z powodu wieku TAK NIE 

Z powodu choroby TAK NIE 

Inne TAK NIE 

Ubóstwo lub zagrożenie wykluczeniem społecznym  
Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej  

TAK NIE 

Dane kontaktowe podopiecznego 

Numer telefonu, e-mail  

Dane kontaktowe bliskiej osoby lub opiekuna 

Imię i nazwisko  

Numer telefonu, e-mail  

 

………………………    ………………………..……… 

Miejscowość, data      podpis Uczestnika Projektu 
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Załącznik nr 2 

 

………………………………. 

Imi ę i nazwisko opiekuna 

………………………………. 

Adres zamieszkania 

……………………………… 

Telefon kontaktowy 

 

Oświadczenie 
 

 

1. Oświadczam, że sprawuję stałą i systematyczną opiekę nad 

……………………………, zam. …………………………………………… 

2. Zobowiązuję się do dowozu w/w osoby do ośrodka dziennego pobytu oraz z 

powrotem do miejsca zamieszkania po zakończeniu pobytu w ośrodku.  

 

 

 

………………………………………..   …………………………………… 

Miejscowość i data       czytelny podpis opiekuna 
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Załącznik nr 3 

 
Miejscowość i data …………………… 

 
 

................................................................. 
(pieczątka podmiotu leczniczego lub praktyki lekarskiej) 
 
 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE** 
 
 
Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przyjęcie do Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom 

Światła”.......................................................................................................... 

Data urodzenia .............................................................................................. 

Adres ............................................................................................................. 

1. Choroba zasadnicza – kod ICD10 oraz choroby współistniejące: 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Waga: .................................... 

• Wywiad (główne dolegliwości, przebieg choroby): 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

• Stosowane leki (stale bądź okresowo) wraz z dawkowaniem: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

• Przebyte zabiegi operacyjne: 

............................................................................................................................... 

2. Ocena stanu klinicznego: 

• Układ krążenia (wydolność z opisem zaburzeń w wypadku niewydolności) 

..........................................................................................................................................

RR .......................................... TĘTNO....................................... 

Stan krążenia obwodowego: ............................................................................................. 

• Układ oddechowy: wydolność z opisem zaburzeń w wypadku niewydolności) 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

• Układ pokarmowy* 

� Przyjmuje pokarm samodzielnie 
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� Jest karmiona/y przez drugą osobę. 

� Wymaga stosowania specjalnej diety(jakiej?) .................................................... 

� Inne (np. sonda, PEG itp.) .................................................................................... 

• Układ moczowo–płciowy z uwzględnieniem stosowania cewnika itp.* 

� Nietrzymanie moczu. 

� Nietrzymanie stolca.  

� Cewnik do pęcherza moczowego. 

� Inne (jakie?) ............................................................................................... 

• Układ ruchu* 

� Osoba chodząca. 

� Osoba leżąco –chodząca. 

� Osoba leżąca.  

• W przypadku osoby chodzącej: 

� Porusza się samodzielnie. 

� Porusza się przy pomocy osób trzecich. 

� Porusza się przy pomocy przedmiotów ortopedycznych. 

Przebyte urazy i ich następstwa: ................................................................................................. 

Ewentualne stosowane ortezy: .................................................................................................... 

Ewentualna konieczność stosowania sprzętu pomocniczego/rehabilitacyjnego(rodzaj) 

....................................................................................................................................................... 

• Układ nerwowy (przebyte choroby i związane z nimi powikłania) 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

• Narządy zmysłu ( stan i ew. środki pomocnicze) ............................................................ 

Wzrok: .................................................................................................................................... 

Słuch: ..................................................................................................................................... 

Stan skóry (obecność odleżyn, owrzodzeń, odparzenia, ran, w tym przewlekłych –ich stopień, 

umiejscowienie i dotychczasowe postępowanie): ..................................................................... 

....................................................................................................................................................  

Ocena zdolności porozumiewania się (ew. dysfunkcje w zakresie mowy): ............................... 

....................................................................................................................................................... 

Inne informacje: ........................................................................................................................... 

3. Ocena stanu psychicznego: 

• Poziom funkcjonowania poznawczego, obecność otępień i ich stopień ........................ 

........................................................................................................................................... 
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• Obecność innych zaburzeń stanu psychicznego:  

Zaburzenia psychotyczne: ...................................................................................................... 

Zaburzenia zachowania: .........................................................................................................  

Zaburzenia depresyjne: ......................................................................................................... 

Uzależnienia (leki, alkohol, nikotyna, narkotyki) .................................................................. 

 

UWAGA: W przypadku wyst ępowania choroby psychicznej u osoby ubiegającej się o miejsce w 

Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” proszę dołączyć do niniejszego zaświadczenia 

lekarskiego, zaświadczenie lekarza psychiatry. 

 

4. Choroby zakaźne:  

COVID-19 data pozytywnego wyniku testu ................................. 

Gruźlica .........................................................................................  

HIV ................................................................................................ 

Inne ( WZW B, WZW C).............................................................. 

5. Stwierdzam, że w/w osoba wymaga/ nie wymaga* całodobowej opieki w chwili 

badania. 

6. Stwierdzam, że w/w osoba wymaga/ nie wymaga* hospitalizacji.  

7. Stwierdza się brak przeciwwskazań/ są przeciwwskazania* do uczestniczenia przez 

w/w osobę w rehabilitacji ogólnoustrojowej. 

8. Wykaz wykonanych badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych, wydane 

orzeczenia i innej dokumentacji medycznej istotnej dla oceny stanu zdrowia (w tym 

wypisów ze szpitala)–w załączeniu. 

9. Szczepienie przeciwko COVID- 19   TAK  NIE 

Nazwa szczepionki …….....................  Data pierwszej dawki …………………. 

Data drugiej dawki ………………….  Data trzeciej dawki ……………………… 

 

ZALECENIA LEKARSKIE: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................  

 

...........................................................................................  

pieczęć i podpis lekarza wystawiającego zaświadczenie 

 

*) niepotrzebne skreślić.  
**) zaświadczenie ważne jest 30 dni od momentu wystawienia. 
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Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ OKRE ŚLAJĄCE 

POZIOM SAMODZIELNO ŚCI UCZESTNIKA 

 

Dane personalne uczestnika: 

Imię i nazwisko .......................................................................................................................... 

PESEL ........................................................................................................................................ 

Adres ........................................................................................................................................... 

 

Określenie poziomu samodzielności uczestnika turnusu: 

( wypełnia Pacjent lub opiekun – wstawić znak X w odpowiednie pole ) 

 

Lp. Czynności Nie potrafi Potrafi z 
pomocą 

Samodzielnie 

1. Spożywanie posiłków    

2. Utrzymanie higieny osobistej    

3. Mycie/ kąpiel    

4. Korzystanie z WC    

5. Kontrolowanie potrzeb 

fizjologicznych 
   

6. Ubieranie i rozbieranie się    

 

Stopień aktywności ruchowej: □ wstaje z łóżka samodzielnie, □ wstaje z łóżka tylko z 

pomocą, □ całkowite unieruchomienie w łóżku 

Poruszanie się:  □ samodzielnie, □ o kulach/lasce, □ o balkoniku, □ na wózku, □ nie potrafi 

Zaburzenia neuropsychiczne: □ bez zaburzeń, □ łagodna demencja (zorientowany w 

miejscu i czasie), □ ciężka demencja lub depresja  

Konieczność stosowania (stosowne zakreślić lub dopisać):  □okulary, □ aparat słuchowy,   

□ kule/laska, □ balkonik, □ wózek inwalidzki, □ pampersy, □ protezy, □inne ........................... 

Wywiad chorobowy: 

Przebyte i obecne choroby: .......................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Związane z tym obecnie problemy:  .......................................................................................... 

Przyjmowane leki (zabrać kartę informacyjną od lekarza) .................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Inne, ważne informacje: 

-dieta: □ NIE; □ TAK jaka.......................................................................................................... 

-stwierdzone uczulenia: □ NIE; □ TAK, jakie............................................................................. 

-istnienie odleżyn: □ NIE ; □ TAK, gdzie i jak silne .................................................................. 

-nałogi: □ NIE; □ TAK, jakie....................................................................................................... 

-przyzwyczajenia i nawyki: ......................................................................................................... 

-zainteresowania: ......................................................................................................................... 

 

 

…………………………    ……………………….………………… 

Miejscowość i data     Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 5 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie” 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………… 

zamieszkały/a …………………………………………………………………………….. 

1. dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie: „Utworzenie Centrum Opieki 

Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie” 

2. zostałem/am poinformowany/a, że uczestniczę w projekcie współfinansowanym z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 i Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPKP.09.03.02-04-0003/20, oś 

priorytetowa: 9 solidarne społeczeństwo, działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i 

społecznych, 9.3.2 Rozwój usług społecznych. 

3. oświadczam, że nie uczestniczę w innym projekcie o podobnych formach wsparcia 

4. zapoznałem/am się z regulaminem niniejszego projektu i w pełni go akceptuję 

5. zobowiązuję się uczestniczenia w zajęciach i czynnego udziału w projekcie 

6. oświadczam, że nie przerwę uczestnictwa w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych 

7. jestem świadomy/a, że Wykonawca Projektu ma prawo do natychmiastowego 

rozwiązania umowy w przypadku: 

a) rażącego naruszenia przeze mnie postanowień Regulaminu Centrum Opieki 

Wytchnieniowej „Dom Światła” 

b) nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 3 dni. 

8. mam prawo do nieobecności spowodowanej chorobą, wizytą kontrolną u lekarza lub 

innymi szczególnymi okolicznościami. 

9. wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które będą odbywały się w 

trakcie projektu oraz po jego zakończeniu. 

 

…………………………….    ………………………………………… 

miejscowość i data     podpis uczestnika projektu lub opiekuna 
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Załącznik nr 6 

 

Projekt: „Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Gr ębocinie” 

 

 

OŚWIADCZENIE O DO ŚWIADCZANIU WIELOKROTNEGO WYKLUCZENIA 

SPOŁECZNEGO 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności Cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że jestem osobą 

doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu więcej 

niż jeden z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym z powodu (zaznaczyć właściwe): 

□ osobą korzystającą lub będącą członkiem rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy 

społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującą 

się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą co najmniej jedną z przesłanek 

określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, szczególnie z 

powodu bezrobocia i ubóstwa 

□ tak □ nie 

□ osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym; 

□ osobą z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 

2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w 

roz.ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 

1375, z późń. zm.); 

□ osobą zakwalifikowaną do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.); 

□ osobą niesamodzielną; 

 

………………………………   ………….…..………………..……… 

Miejscowość, data       podpis Uczestnika Projektu 

 

 



 

Projekt „Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie”  
nr RPKP.09.03.02-004-0003/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

20 

Załącznik nr 7 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”) 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. : „Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej  „Dom 

Światła”  w Gr ębocinie” przyjmuj ę do wiadomości, iż:  

1Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane  przez 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mającego siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń 
(w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w 
odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych); 
2. Przetwarzanie moich danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z dnia 04 maja 2016 r., s.1) (dalej: RODO) - dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na 
podstawie: 
1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020: 
a/) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
b/Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego, Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 
320-469 z późn. zm.), 
b)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 
347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470-486 z późn. zm.), 
c)ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.); 
2) w odniesieniu do zbioru Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych: 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.), 
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 
347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470-486 z późn. zm.), 
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
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w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), 
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w 
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy 
dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., s.1); 
e) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu 
teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP/04/2015” z dnia 14 
sierpnia 2015 r, (z późn. zm.). 
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w tym w szczególności w 
celu ,,Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej  ,,Dom Światło’’ w Gr ębocinie , potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych w ramach  RPKP.09.03.02-04-0003/20 . 
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – 
Fundacja ,,Światło’’ ul. Grunwaldzka 64  87 – 100 Toruń 
5. Moje dane osobowe będą lub mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez administratora 
lub Beneficjenta w związku z realizacją celu o którym mowa w pkt 3, podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i 
innym uczestnikom postępowań administracyjnych; 
6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie 
brak możliwości uczestnictwa w projekcie; 
7.W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji 
lub nabycia kompetencji; 
8. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku 
pracy.  
9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
10. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO; 
11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji; 
12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej: 
1) iod@miir.gov.pl - w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych; 
2) iod@kujawsko-pomorskie.pl - w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; 
lub adres poczty iod@swiatlo.org .l (gdy ma to zastosowanie - należy podać dane kontaktowe inspektora 
ochrony danych u Beneficjenta). 
13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przenoszenia tych danych. 

14. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia 
moich danych osobowych niezbędnych, w szczególności do: 
1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa 

członkowskiego;  

2) celów archiwalnych w interesie publicznym: - jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną 

przetwarzania danych w ramach RPO WP 20104-2020, nie przysługuje mi prawo do usunięcia albo przenoszenia 

tych danych. Ponadto, mam prawo skorzystać z przysługujących jej uprawnień, o których mowa w RODO - w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

15. Mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 
 
…………………………     ………………………………………….. 

Miejscowość i data      czytelny podpis uczestnika Projektu 
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Załącznik nr 8 

 

 

Projekt: „Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Gr ębocinie” 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja, niżej podpisana/y .............................................................................................. oświadczam, 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że mieszkam/ nie 

mieszkam samodzielnie w gospodarstwie domowym. 

 

 

 

 

 

………………………     ………………………..……… 

Miejscowość, data       podpis Uczestnika Projektu 
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Załącznik nr 9 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Projekt: „Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Gr ębocinie” 

 

Nazwisko i imię  

PESEL  

Miejsce zamieszkania Miasto Wieś 

Kserokopia dowodu osobistego TAK NIE 

Oświadczenie (stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego) 

Czy Pani/ Pan mieszka samodzielnie w 

gospodarstwie domowym 

Oświadczenie 

 

TAK 

 

NIE 

Doświadczyłam/em wielokrotnego wykluczenia 

Oświadczenie 
TAK NIE 

Zaświadczenie lekarskie TAK NIE 

Stopień niepełnosprawności TAK NIE 

Lekki TAK NIE 

Umiarkowany TAK NIE 

znaczny TAK NIE 

Niepełnosprawność intelektualna TAK NIE 

Zaburzenia psychiczne TAK NIE 

Z innych przyczyn, jakie:  

Kryterium dochodowe 

Oświadczenie Dochód 

Osoba samotnie gospodarująca TAK NIE 
Poniżej 

1 051,50 zł 

Powyżej 

1 051,50 zł 

Osoba w rodzinie TAK NIE Poniżej 792 zł Powyżej 792 zł 

TAK NIE 

Data rozpoczęcia 
projektu 

Data zakończenia 
projektu 

Czy obecnie Pani/ Pan bierze udział w 

innym projekcie, jeśli tak proszę podać 

  

 

 

…………………………………  ………………………………………………… 

Miejscowość, data      podpis uczestnika projektu 
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Załącznik nr 10 

 

Deklaracja Edukacji Opiekunów 

 

SZANOWNI PAŃSTWO 

 

Powierzyliście nam najbliższą Wam osobę 

P. ……………………………………………………… 

Pragnąc zapewnić jej dalszą najlepszą opiekę 

ZAPRASZAMY Panią/Pana na: 

 

(proszę wybrać i zaznaczyć) 

 

WARSZTATY DOT. PIELĘGNACJI      

  

WARSTATY DOT. REHABILITACJI    

  

WARSZTATY ŻYWIENIOWE    

  

ASPEKTY PRAWNE    

  

INNE – wymień ……………………  

 

  

 

…………………………………………………. 

Data, podpis i numer telefonu 

 


