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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do projektu „Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie” 
realizowanego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w partnerstwie z Katolickim 

Stowarzyszeniem Młodzieży w Rzeszowie 
w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych  

i zdrowotnych RPO WP na lata 2014-2020 
 

 
Informacje wypełniane przez osobę przyjmującą formularz: 

 

Data przyjęcia formularza:  

Numer formularza: DDP/…./2021 

Dzienny Dom Pomocy/ … /Kolejny numer /2021 

Podpis osoby 
przyjmującej formularz  

 

 
CZĘŚĆ I – DANE PERSONALNE POTENCJALNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU  

(KANDYDATA) – OSOBY POTRZEBUJĄCEJ WSPARCIA 
W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU 

 

1. Nazwisko i imię  

2. Data i miejsce urodzenia 

 

 

 (dd/mm/rrrr) 

 

 

 (miejsce urodzenia) 

3. Płeć  
             

        kobieta                                 mężczyzna  

4. Adres zameldowania/zamieszkania   

Ulica/Miejscowość, nr domu/nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Gmina  

Powiat / Województwo  
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6. Adres do korespondencji (jeśli jest 
inny niż zameldowania) 

 

7. Telefon stacjonarny  

8. Telefon kontaktowy  

9. Adres e-mail  

10. PESEL              

 
CZĘŚĆ II – INFORMACJE O STATUSIE KANDYDATA NA DZIEŃ ZŁOŻENIA 
FORMULARZA REKRUTACYJNEGO  
1. Spełnienie kryterium premiującego  (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 

Oświadczam, że w dniu złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu :Dzienny Dom Pomocy w 

Rzeszowie” mieszkam w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w  województwie podkarpackim na terenie 
powiatu miasta Rzeszów 

 TAK        NIE  

 

Oświadczam, że jestem osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  
(należy załączyć kserokopię Orzeczenia o niepełnosprawności).  

 TAK        NIE 

 

Oświadczam, że jestem osobą z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub osobą z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym ON intelektualną i osobą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 
(należy załączyć kserokopię Orzeczenia o niepełnosprawności). 

 TAK        NIE 

 

Oświadczam, że korzystam z PO PŻ (zakres wsparcia nie będzie powielać działań, które otrzymuję ja 

lub moja rodzina z PO PŻ w ramach działań towarzyszących o których mowa w PO PŻ.  
(Należy dołączyć zaświadczenie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej). 

 TAK        NIE 

 

Oświadczam, że doświadczam wielokrotnego wykluczenia (Należy dołączyć oświadczenie) 

 TAK        NIE 
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Oświadczam, że jestem osobą samotnie gospodarującą  

 TAK        NIE 

 

Oświadczam, że jestem osobą, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego 

na osobę samotnie gospodarującą  

 TAK        NIE 

 
Oświadczam, że jestem osobą samotnie gospodarującą i posiadam dochód przekraczający ww. 

kryterium dochodowe. Mój dochód wynosi: ………………………………….. 
 

Oświadczam, że nie jestem osobą samotnie gospodarującą i posiadam dochód przekraczający ww. 

kryterium dochodowe. Mój dochód wynosi: ………………………………….. 

Oświadczam, że ilość osób prowadzące wspólne gospodarstwo domowe wynosi:…………………  
 

 
 
CZĘŚĆ III – OŚWIADCZENIA 

 
1. Wyrażam zgodę na udział w Projekcie „Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie” 

realizowanym przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w partnerstwie z Katolickim 
Stowarzyszeniem Młodzieży w Rzeszowie w okresie 01.02.2021 – 30.09.2023 roku w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie 
dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

2. Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie. 
3. Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich 

danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej, do celów związanych z obsługą wypożyczalni oraz realizacją 
ww. projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 osobowych) zwanym dalej RODO i przyjmuję do wiadomości, że: 

a. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej, z siedzibą przy ulicy Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, tel.: 178 521 
658, e-mail: caritas@caritas.rzeszow.pl; 

b. w Caritas Diecezji Rzeszowskiej został powołany inspektor danych osobowych: Pan 
Bartosz Grabowy z którym w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych 
osobowych ma Pani/Pan prawo kontaktu za pomocą poczty elektronicznej pod 
adresem: kancelaria@adwokatgrabowy.com, a  przypadkach niecierpiących zwłoki 
pod nr telefonu: 604 301 339; 

c. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 
realizacji zadań związanych z uczestnictwem w projekcie pn. „Dzienny Dom Pomocy 
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w Rzeszowie” na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz umów zawartych 
przez administratora; 

d. odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych 
przez administratora; 

e. moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania, o którym mowa w p. 3, w tym przechowywane będą przez okres 
określony przepisami prawa; 

f. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu pn. „Dzienny Dom 
Pomocy w Rzeszowie”; 

g. mam prawo do: 
i. żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych; 
ii. żądania od administratora sprostowania danych; 
iii. żądania od administratora usunięcia danych osobowych; 
iv. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
v. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
vi. przenoszenia danych osobowych w dowolnym momencie wobec 

przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

vii. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
viii. wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Kościelnego 

Inspektora Ochrony Danych 
h. moje dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów 

do tego uprawnionych takich jak: 
i. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa; 
ii. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych 

na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych; 

i. Administrator danych informuje, że: 
i. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich niekiedy 

uniemożliwia współpracę, udzielenie pomocy w zakresie działalności 
Administratora danych; 

ii. w zakresie udostępnionych danych nie będzie podejmować 
zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie profilowania; 

j. W zakresie regulacji prawnych Administrator informuje, że: 
i. dekretem Biskupa  Rzeszowskiego z dnia 12 maja 1992 roku, L.dz. 

240/92  utworzono Caritas Diecezji Rzeszowskiej (Administrator 
danych), która jest publiczną kościelną osobą prawną w rozumieniu 
kan. 116 §1 i §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego; 

ii. zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 380 j.t. z poźn. zm.) Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej (Administrator danych) jest osobą prawną; 

iii. na podstawie art. 91 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 nr 119, str. 1), jeżeli w państwie członkowskim w 
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momencie wejścia w/w rozporządzenia w życie kościoły i związki lub 
wspólnoty wyznaniowe stosują szczegółowe zasady ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem, zasady takie mogą być 
stosowane, pod warunkiem, że są dostosowane do przedmiotowego 
rozporządzenia; 

iv. Konferencja Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku podczas 
378 Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 
Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu Konferencji 
Episkopatu Polski, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy 
Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 roku wydała  Dekret ogólny w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w Kościele katolickim, który w art. 4 stanowi, iż przepisy 
dekretu stosuje się do publicznych kościelnych osób prawnych. 

 
4. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za 

złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, dane zawarte w 
niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 

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

(Miejscowość, data)  
 

(podpis Kandydata/Kandydatki do projektu) 

 
Załączniki: 

1. Zaświadczenie lekarskie (obligatoryjnie załącza każdy kandydat/kandydatka); 
2. Zaświadczenie dotyczące korzystania/niekorzystania z usług opiekuńczych (obligatoryjnie 

załącza każdy kandydat); 
3. Zaświadczenie dotyczące korzystania/niekorzystania z pomocy z PO PŻ (obligatoryjnie 

załącza każdy kandydat/kandydatka); 
4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny (jeżeli dotyczy); 
5. Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu (jeżeli dotyczy). 

 
 
 
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z okazanym dokumentem tożsamości. 
 
 
............................................................................................ 
(data i czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta projektu) 
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DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ: 
 
Kandydat  SPEŁNIA  / NIE SPEŁNIA  kryteria dostępu do udziału w projekcie.  
UZASADNIENIE (jeśli nie spełnia) 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
Kryteria premiujące: 
 

 Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 8 pkt. 

 Osoba z  niepełnosprawnością sprzężoną i osoba z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym ON intelektualna i osoba z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi 

9 pkt. 

 Osoba korzysta z PO PŻ 6 pkt. 

 Osoba oświadcza, że doświadcza wielokrotnego wykluczenia 10 pkt. 

 Osoba oświadcza, że jest osobą samotnie gospodarującą 7 pkt. 

 Osoba, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego na osobę samotnie gospodarującą 
5 pkt. 

 
Łączna liczba uzyskanych punktów:            

 

 
………… 

 
 
 
Data ………………………… 
 

 

1. Członek Komisji Rekrutacyjnej …………………………………………. 
 

2. Członek Komisji Rekrutacyjnej …………………………………………. 
 

3. Członek Komisji Rekrutacyjnej …………………………………………. 
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………………………..……………………….………. ………………..……………………………….. 

(Pieczęć Ośrodka Pomocy Społecznej) (Miejscowość, data) 

 
 

Zaświadczenie dotyczące korzystania/niekorzystania  
z pomocy z PO PŻ 

 
 
 
Zaświadcza się, że Pan/i …………………………………. zamieszkały/a ……………..………… 
……………………………………………. PESEL……………………………………. korzysta/nie 
korzysta1 z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020. 
 
Pan/i skorzystał/a z następujących działań towarzyszących2: 
 
 

 warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów  
kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania  
i wykorzystania artykułów spożywczych; 

 warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia;  
 programy edukacyjne  propagujące zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie 

marnowaniu żywności;  
 warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu 

domowego, ekonomicznego, prowadzenia gospodarstwa domowego, 
z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym 
darów żywnościowych); 

 inne, tj………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

………………………………………. 
(podpis i pieczęć kierownika 

 Ośrodka Pomocy Społecznej) 
 

 

 
1  Właściwe podkreślić 
2  Uzupełnić w przypadku osób korzystających z PO PŻ wybierając spośród podanych, 
w przypadku osób, które skorzystały z innych działań należy wpisać z jakich 



 
 
 

 
Projekt „Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie” 

 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, tel. 17 852 16 58, www.caritas.rzeszow.pl 

  
 
 

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

(Pieczęć Ośrodka Pomocy Społecznej) (Miejscowość, data) 

 
 

                           
 

Zaświadczenie dotyczące korzystania z usług opiekuńczych 
 
 
 
 
Zaświadcza się, że Pan/i …………………………………. zamieszkały/a ………………………... 

………………………………………………………. PESEL…………………………………………. 

korzysta/nie korzysta z usług opiekuńczych. 

 

Pan/i korzystał/a z następujących usług opiekuńczych3: 

 

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

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

 
 
                                                                                                              

………………………………………. 
(podpis i pieczęć kierownika 

 Ośrodka Pomocy Społecznej) 
 

 

 

 

 
3 Uzupełnić w przypadku osób korzystających z usług opiekuńczych. 
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………………………..……………………….………. ………………..……………………………….. 

(Pieczęć) (Miejscowość, data) 

 
 

 
Zaświadczenie lekarskie 

(na potrzeby skorzystania z usług  
Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie)  

 
 
 
 
Zaświadcza się, że Pan/i …………………………………. zamieszkały/a ………………………... 

………………………………………………………. PESEL…………………………………………. 

jest osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 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. 

 

Pan/i ………………………………………….…. wymaga/nie wymaga4 pomocy innych osób.   

 
 
 
 

………………………………………. 
(podpis i pieczęć lekarza) 

 

 
4  Właściwe podkreślić 
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………………………..……………………….………. ………………..……………………………….. 

(Imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki) (Miejscowość, data) 

 
OŚWIADCZENIE O DOŚWIADCZANIU WIELOKROTNEGO WYKLUCZENIA 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że doświadczam wielokrotnego wykluczenia z uwagi 
na przynależność do grup osób wskazanych w rozdziale 3 pkt. 15 Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 tj.: 

� osoby lub rodziny korzystające 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; 

� osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym; 

� osoby przebywające w pieczy zastępczej  lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa 
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

� 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 969); 

� osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.); 

� 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;  

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

� osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

� osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020; 

� osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

� osoby korzystające z PO PŻ. 
……………………………………. 

(Podpis Kandydata/Kandydatki) 


