
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DZIENNEGO DOMU OPIEKI 
MEDYCZNEJ W SYCOWIE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO 

(Nr RPDS.09.03.00-02-0010/20) 
 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 

 

Data wpływu formularza  

Kod rekrutacyjny  

Podpis osoby przyjmującej  

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Ja, niżej podpisana/y:   
_________________________________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

deklaruję chęć udziału w projekcie pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie”  
(Nr RPDS.09.03.00-02-0010/20) realizowanym przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej:  
9 Włączenie społeczne, Działania: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, na projekty z zakresu 
wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad 
osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  

 

I. Informacje o projekcie 

Tytuł projektu Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie 

Numer projektu RPDS.09.03.00-02-0010/20 

Nazwa Beneficjenta  

 

II. Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020: 
*(właściwą odpowiedź należy zaznaczyć) 

Dane kandydata 
  

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Płeć  

Data urodzenia  

Wiek w chwili przystąpienia do 

projektu 
 

Jestem osobą w wieku 65+ ☐ Tak ☐ Nie 

Wykształcenie* 

☐ Niższe niż podstawowe (ISCED 0), 

☐ Podstawowe (ISCED 1), 

☐ Gimnazjalne (ISCED 2), 

☐ Ponad gimnazjalne (ISCED 3), 

☐ Policealne (ISCED 4), 

☐ Wyższe (ISCED 5-8). 

Dane kontaktowe Województwo  
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Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Kraj  

Adres zamieszkania : 
Ulica 

 

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy  

Telefon kontaktowy do rodziny/ 
opiekuna faktycznego 

 

Adres e-mail  

Status osoby  

na rynku pracy  

w chwili 

przystąpienia do 

projektu* 

A. OSOBA BEZROBOTNA ☐ Tak ☐ Nie 

osoba bezrobotna zarejestrowana w 

Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym: 
☐ Tak ☐ Nie 

osoba długotrwale bezrobotna ☐ Tak ☐ Nie 

Inne ☐ Tak ☐ Nie 

osoba bezrobotna 

niezarejestrowana w Powiatowym 

Urzędzie Pracy, w tym: 

☐ Tak ☐ Nie 

osoba długotrwale bezrobotna ☐ Tak ☐ Nie 

Inne ☐ Tak ☐ Nie 

B. osoba bierna zawodowo, w tym: ☐ Tak ☐ Nie 

osoba ucząca się ☐ Tak ☐ Nie 

osoba nieuczestnicząca w kształceniu 

lub szkoleniu 
☐ Tak ☐ Nie 

Inne ☐ Tak ☐ Nie 

C. OSOBA PRACUJĄCA ☐ Tak ☐ Nie 

w tym: 

☐ osoba pracująca w administracji 

rządowej 

☐ osoba pracująca w administracji 

samorządowej 

☐ osoba pracująca w MMŚP 

☐ osoba pracująca w organizacji 

pozarządowej 

☐ osoba prowadząca działalność na 

własny rachunek 

☐ osoba pracująca w dużym 

przedsiębiorstwie 

☐ inne 
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wykonywany zawód 
(wypełnić jedynie w przypadku zaznaczenia  jako 

status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia 

do projektu „osoba pracująca”) 

☐ instruktor praktyczne nauki zawodu 

☐ nauczyciel kształcenia ogólnego 

☐ nauczyciel wychowania 

przedszkolnego 

☐ pracownik kształcenia zawodowego 

☐ pracownik instytucji systemu ochrony 

zdrowia 

☐ kluczowy pracownik instytucji pomocy 

i integracji społecznej 

☐ pracownik instytucji rynku pracy 

☐ pracownik instytucji szkolnictwa 

wyższego 

☐ pracownik instytucji systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

☐ pracownik ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej 

☐ pracownik poradni psychologiczno – 

pedagogicznej 

☐ rolnik 

☐ inny 

zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) 
(wypełnić jedynie w przypadku zaznaczenia  jako 

status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia 

do projektu „osoba pracująca”) 

 

 

 

Status kandydata        

w chwili 

przystąpienia do 

projektu* 

Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia  

☐ Tak ☐ Nie 
☐ Odmawiam 

odpowiedzi 

Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 

☐ Tak ☐ Nie 

Osoba z niepełnosprawnościami ☐ Tak ☐ Nie 
☐ Odmawiam 

odpowiedzi 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji  

społecznej (innej niż wymienione 

powyżej) 

☐ Tak ☐ Nie 
☐ Odmawiam 

odpowiedzi 

 
III. Oświadczenia kwalifikujące do otrzymania wsparcia w ramach projektu: 

(właściwą odpowiedź należy zaznaczyć) 

Osoba lub rodzina spełniająca definicję osoby zagrożonej ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, tj.: 
a) osoby lub rodziny korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, 
tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej; 

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej 

na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności 
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca  

☐ Tak ☐ Nie 
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2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji  

i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich; 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu „Wytycznych  
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020” lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu „Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020”; 

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile 
co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 
niepełnosprawnością; 

h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu „Wytycznych 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020”; 

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 
k) osoby korzystające z PO PŻ. 

Oświadczam, że jestem: 

A. Pacjentem bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia 
wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, 
kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej 
niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w 
zakresie organizacji opieki i leczenia osoby potrzebującej wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu; 

☐ Tak ☐ Nie 

B. Pacjentem, u którego występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie  
(Prosimy o zamieszczenie informacji w tym zakresie przez lekarza kierującego  
do Dziennego Domu Opieki Medycznej w załączniku nr 2 Karta oceny 
świadczeniobiorcy kierowanego do DDOM w części „Wynik oceny stanu 
zdrowia”. 

☐ Tak ☐ Nie 

C. Pacjentem, u którego w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały 
świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. 

☐ Tak ☐ Nie 

Jestem osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, której stan 
zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki 
zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagam 
całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie 
stacjonarnym. 

☐ Tak ☐ Nie 

Jestem osobą wymagającą, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, 

opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, lecz nie wymagającą 

hospitalizacji w oddziale szpitalnym. 

☐ Tak ☐ Nie 

Posiadam prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.). 

☐ Tak ☐ Nie 

Jestem osobą  niesamodzielną 
Za osobę niesamodzielną uznaje się osobę, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki 
lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności 
dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana będzie skala Barthel, która pozwala na ocenę 
samodzielności pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. 

☐ Tak ☐ Nie 
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Jestem osobą  z niepełnosprawnością 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy  
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.). 

☐ Tak ☐ Nie 

Pouczenie: 
zgodnie z  Regulaminem organizacyjnym DDOM w Sycowie dla projektu pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki 
Medycznej w Sycowie spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do deklaracji określone dokumenty 
źródłowe (orzeczenia/karty informacyjne/wypisy ze szpitala/zaświadczenia lekarskie potwierdzające 
występowanie ryzyka hospitalizowania pacjenta w najbliższym czasie /oświadczenia itp.). Potencjalni uczestnicy 
zobligowani są do dołączenia do wniosku niezbędnych dokumentów źródłowych, które będą  potwierdzały 
spełnienie przez kandydata kryteriów kwalifikujących do udział w projekcie. 

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

1) Oświadczam, że nie korzystam ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych  
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji 
leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych.,  

2) Oświadczam, że podstawowym wskazaniem do objęcia mnie opieką (w ramach DDOM) nie jest 
zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (nie korzystam ze świadczeń zdrowotnych  
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień). 

3) Oświadczam, iż dane podane w Deklaracji uczestnictwa w projekcie odpowiadają stanowi 
faktycznemu i są prawdziwe. Jestem świadoma/y odpowiedzialności prawnej, jaką poniosę  
w przypadku podania nieprawdziwych danych. Jednocześnie zobowiązuję się poinformować 
Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w przypadku, gdy podane dane ulegną zmianie. 

4) Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y, że projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki 
Medycznej w Sycowie" (dalej Projekt) finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Budżetu państwa. 

5) Oświadczam, iż wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie projektu oraz 
zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na pytania ankietera po zakończeniu udziału w projekcie.  

6) Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem organizacyjnym DDOM, akceptuję zawarte w nim 
zasady i zobowiązuję się je przestrzegać. 

7) Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem, 
wykonywanych podczas działań realizowanych w ramach przedmiotowego projektu do celów 
promocyjnych tego projektu.  

8) Deklaruję, iż spełniam wszystkie  kryteria kwalifikowalności (rekrutacyjne) uprawniające do udziału  
w projekcie. 

9) Deklaruję, iż wraz ze mną ze wsparcia projektowego korzystać będzie: Pani/Pan: 
________________________________ będąca/będący dla mnie członkiem rodziny/ opiekunem 
faktycznym.   

Powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem:    
 

 

 

__________________________      __________________________________ ________________________________ 
miejscowość i data czytelny podpis Uczestniczki/Uczestnika Projektu czytelny podpis rodziny/opiekuna faktycznego 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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 
RODO) oraz w związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki 
Medycznej w Sycowie (Nr RPDS.09.03.00-02-0010/20) przyjmuję do wiadomości, iż: 
1) Administratorem moich danych jest: 

 w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej 

przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

 w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych – Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 

00-926 Warszawa 

2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  

 Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl; 

 Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail 

iod@miir.gov.pl; 

3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także  

w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych; 

4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 

6 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO; 

5)  W zakresie zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020” moje dane osobowe są przetwarzane na 

podstawie wyrażonej przeze mnie zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych. W 

zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” 

moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

 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, 

 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, 

 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

mailto:
mailto:iod@miir.gov.pl
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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. 

6) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Pośrednicząca RPO WD 2014 – 2020, Beneficjent, 

Partner (jeśli dotyczy)  oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi w związku z realizacją 

projektu/RPO WD 2014-2020 na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji 

Zarządzającej RPO WD 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014 – 2020 lub beneficjenta 

m.in. w zakresie badań ewaluacyjnych, kontroli i audytu w ramach RPO WD 2014 – 2020, informacji  

i promocji projektu/RPO WD 2014-2020; 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu,  

na potrzeby rozliczenia i zamknięcia RPO WD 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania 

dokumentacji; 

8) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. W zakresie danych 

szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), mam prawo odmowy ich podania, jednakże 

odmowa podania informacji dotyczących tych danych w przypadku projektu skierowanego do grup 

charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji 

kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie; 

9) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia 

danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku 

wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu 

podlegają Administratorzy;  

10) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

 

________________________________                       _________________________________ 

Miejscowość i data                                                    Podpis Uczestnika Projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* W przypadku uczestnictwa osoby niesamodzielnej, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome podpisanie oświadczenia, oświadczenie 
może zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. Dopuszcza się również podpisanie przez opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej, jeżeli 
stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome podpisanie oświadczenia, a nie ma ona opiekuna prawnego.  
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