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Załącznik nr 3 do Regulaminu Wypożyczalni 

 

Projekt „Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Full 

Market” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez 

Fundację Medyk dla Zdrowia na podstawie 

umowy nr RPPK.08.03.00-18-0023/21-00 zawartej z Wojewódzki Urzędem Pracy w Rzeszowie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
 

 
 

Informacje wypełniane przez Biuro Projektu  

 
 

Data przyjęcia formularza 

 

 

 

 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

 

 

Data zakończenia udziału w projekcie  

Numer Identyfikacyjny Kandydata (NIK) 

 

BP/2021/ 

 

 

Podpis osoby przyjmującej formularz 

 

 

 

 

UWAGA: 
1. Formularz rekrutacyjny do projektu powinien być wypełniony w sposób czytelny i bez skreśleń.   

2. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę (obok skreślenia), a następnie zaznaczyć prawidłową odpowiedź. 

3. Formularz rekrutacyjny nie podlega zwrotowi. 

4. Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji do projektu „Utworzenie wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Dworze Ostoya”. 
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I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA DO PROJEKTU 

 
Lp. DANE PERSONALNE 

1. Imię / Imiona  

2. Nazwisko  

3. Płeć  Kobieta  Mężczyzna 

4. Data urodzenia  

 

5. 

 

PESEL            
 

6. 

Poziom wykształcenia  

(proszę zaznaczyć X we właściwym miejscu 

wybierając jedno ostatnie ukończone 

wykształcenie tzn. najwyższe) 

 Niższe niż podstawowe 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne  

 Ponadgimnazjalne, jakie? …………….… 

 Policealne, jakie 

 Wyższe, jakie? ………………………………… 

 Inne, jakie? ……………………………………… 

 

 

7. 

 

Adres zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego      

A Miejscowość  

B Ulica, nr budynku / lokalu  

C Kod pocztowy  

D Województwo  

E Powiat  

F Gmina  

8. 

Adres korespondencyjny 
 (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

A Miejscowość  

B Ulica, nr budynku / lokalu  

C Kod pocztowy  

D Województwo  

E Powiat  

F Gmina  

9. Telefon kontaktowy   

10. Adres e-mail 
 

 

 Status kandydata na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

11. 

Status kandydata na rynku pracy 
(proszę zaznaczyć X 

 w każdym właściwym miejscu) 
 

 Osoba pracująca 

 Osoba bierna zawodowo 
 Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy 

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy 

12. 

Wykonywany zawód: 
 instruktor praktycznej nauki zawodu                                                              pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 
 nauczyciel kształcenia ogólnego                                                                            pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i 
 nauczyciel wychowania przedszkolnego                                                                    pieczy zastępczej 
 nauczyciel kształcenia zawodowego                                                                     pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

 pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia                                                   pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 
 kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej                        rolnik 
 pracownik instytucji rynku pracy                                                                           inne 
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13. 

 
Miejsce zatrudnienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                               (nazwa firmy) 

14. 

Szczególna 

sytuacja kandydata 
(proszę zaznaczyć x  

w każdym właściwym 

miejscu) 

 TAK                  NIE 

 ODMAWIAM ODPOWIEDZI 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 

obcego pochodzenia 

 TAK                  NIE Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

 TAK                  NIE 

 ODMAWIAM ODPOWIEDZI 
Osoba z niepełnosprawnościami 

 TAK                  NIE 

 ODMAWIAM ODPOWIEDZI 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione 

powyżej)1 

II. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

 

 
 

Niniejszym zgłaszam zapotrzebowanie na następujący sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny 

i wspomagający: 

 

Lp.  Nazwa sprzętu Liczba sztuk 

   

   

   

   

   
 

                                                             

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

(data oraz czytelny podpis Uczestnika projektu) 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 
Dokumenty, których dostarczenie będzie wymagane najpóźniej w dniu otrzymania wsparcia 

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. nr 1a) 

2. Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na etapie rekrutacji (zał. nr 2a) 

 
UWAGA:  

Kopie ewentualnie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, 

aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony …… do strony …….” , z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem 

Kandydata i parafką na każdej stronie. Jednocześnie każdy z kandydatów zobowiązany jest przedstawić wszystkie oryginały dokumentów, których kserokopie zostały złożone do Fundacji Medyk dla Zdrowia 

celem potwierdzenia ich wiarygodności.  

                                                 
1 Osoby z wykształceniem na poziomie podstawowym, byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich. 
 

Zaznaczyć właściwe pole TAK NIE 

1. 
Osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego 

(na  podstawie załącznika nr 4)  
  

2. 
Osoba korzystająca z pomocy społecznej  

(zaświadczenie z MOPS/GOPS) 
  

3. 
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  

(orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) 
  

4 

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi w tym z 

niepełnosprawnością intelektualną i osoba z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi (zaświadczenie lekarskie) 

  

5 
Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

(zaświadczenie z MOPS/GOPS) 
  

6 

Osoba z niepełnosprawnością i osoba niesamodzielna której dochód nie 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej (oświadczenie) 
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Załącznik nr 1a  

 
Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

rekrutacji do projektu  

 
Oświadczam, że: 

1. zapoznałam/em się z Regulaminem wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

wspomagającego Fundacji Medyk dla Zdrowia; 

2. zostałam/em poinformowana/y, że wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego 

Fundacji Medyk dla Zdrowia działa w ramach projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i wspomagającego w Full Market”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, a współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wyrażam zgodę na udział w ww. projekcie; 

3. wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych związanych z realizacją ww. projektu; 

4. wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych 

zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez Fundację Medyk dla Zdrowia, 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 Fundacja Medyk dla Zdrowia, z siedzibą przy 

ulicy Szopena 1, 35-055 Rzeszów, tel.: 17 865 20 94 email: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl  
b. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji zadań 

związanych z uczestnictwem w projekcie pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i wspomagającego w Full Market” na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz umów 

zawartych przez administratora; 

c. odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych przez administratora; 

d. 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; 

e. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i wspomagającego w Full Market”; 

f. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania; 

g. w każdym czasie mam prawo do żądania usunięcia swoich danych, a żądanie to zostanie spełnione 

zgodnie z obowiązującymi przepisami bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej osoby narusza przepisy 

RODO; 

i. moje dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jednakże decyzje w mojej sprawie 

nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a moje dane nie będą podlegały profilowaniu w 

rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

5. 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)                        (czytelny podpis osoby zgłaszającej zapotrzebowanie lub prawnego opiekuna) 

 

 

 

Załącznik nr 2a 
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Projekt „Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Full 

Market” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez 

Fundację Medyk dla Zdrowia na podstawie 

umowy nr RPPK.08.03.00-18-0023/21-00 zawartej z Wojewódzki Urzędem Pracy w Rzeszowie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

 
DEKLARACJA UCZETNICTWA W PROJEKCIE 

 

„Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Full Market”  

 
Ja, niżej podpisany/a…………………………………………………….…………………………………………………….… 

                       (Imię i nazwisko) 

 

Zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………………….……….. 

                               (Miejscowość, ulica, nr budynku/lokalu) 

 

nr PESEL: ………..….……….…………………..…………… 

 
Wyrażam gotowość i zgodę na udział w projekcie „Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 

i wspomagającego w Full Market” realizowanym przez Fundację Medyk Dla Zdrowia współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie 

dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

 
1. Oświadczam, że spełniam kryteria uprawniające mnie do udziału w ww. projekcie zawarte w Regulaminie rekrutacji 

i udziału w projekcie tj.: 

 jestem osobą dorosłą 

 jestem osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  

 jestem osobą z niepełnosprawnością sprzężoną/z zaburzeniami psychicznymi/z niepełnosprawnością 

intelektualną/z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi  

 jestem osobą korzystającą z pomocy społecznej 

 jestem osobą korzystającą z PO PŻ 

 zamieszkuję na terenie powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów  

 jestem osobą po przebytym zakażeniu COVID-19, która wymaga rehabilitacji, a w szczególności rehabilitacji 

domowej przy pomocy wypożyczonego sprzętu 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie  

„Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Full Market”, 
akceptuję jego wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.  

3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 finansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie 

dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

 

 

   -----------------------------      ----------------------------------------------------- 

       Miejscowość, data               Czytelny podpis Uczestnika projektu/ Opiekuna prawnego 

 


