FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie
Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu „Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa
Podkarpackiego”
Data wpływu formularza:

Podpis osoby przyjmującej formularz:

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ „X”

I.DANE OSOBOWE
Imię (Imiona)
Nazwisko
Płeć

 kobieta

 mężczyzna

Wiek
PESEL

II. ADRES ZAMIESZKANIA1
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Gmina

Województwo
III.DANE KONTAKTOWE
Telefon

E-mail

IV. WYKSZTAŁCENIE
Wykształcenie  brak (brak formalnego wykształcenia)
 podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej
 gimnazjalne kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
 policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na
poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)
 wyższe (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych)

1

Zgodnie z art. 25. Kodeksu Cywilnego miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu.
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V. STATUS NA RYNKU PRACY
należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej
 Osoba bezrobotna2 zarejestrowana
 osoba długotrwale bezrobotna
w urzędzie pracy
 inne
 Osoba bezrobotna niezarejestrowana3  osoba długotrwale bezrobotna
 inne
w urzędzie pracy
 Osoba bierna zawodowo4
 osoba ucząca się lub kształcąca
 osoba nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu
 Osoba pracująca5
 osoba pracująca w administracji rządowej
 osoba pracująca w administracji samorządowej
 inne
 osoba pracująca w MMŚP
 osoba prowadząca działalność na własny rachunek
 osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie
Zawód
 Instruktor praktycznej nauki zawodu
 Nauczyciel kształcenia ogólnego
 Nauczyciel wychowania przedszkolnego
 Nauczyciel 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 wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej
 Pracownik ośrodka wsparcia ekonomi społecznej
 Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej
 Rolnik
 Inny
Zatrudniony w:

………………………………………………………

(data i czytelny podpis uczestnika projektu)

2

Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja
uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich
trzech kryteriów. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu
niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. Status na rynku pracy
określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie
3
Osoby bezrobotne niezarejestrowane to osoby pozostająca bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące
zatrudnienia, nie znajdujące się w rejestrach Urzędu Pracy.
4

Osoby bierne to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów sił roboczych (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci
studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako
nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub
urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status
bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie
pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
5

Osoby pracujące to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią
zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze
względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
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VI. DANE WRAŻLIWE
należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej

TAK

NIE

ODMOWA
ODPOWIEDZI

Należę do mniejszości narodowej lub etnicznej6, jestem migrantem7
albo osobą obcego pochodzenia8
Jestem sobą z niepełnosprawnościami (posiadam orzeczenie)9
Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej10 np.:
Jestem zagrożony/a wykluczeniem społecznym; jestem osobą
bezdomną; jestem dotknięty/a wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
pochodzę z obszarów wiejskich (DEGURBA 3); posiadam
wykształcenie poniżej podstawowego; byłem/am więźniem,
narkomanem itp.
VII. INFORMACJE DODATKOWE
należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej
TAK
Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do
mieszkań11
Żyję w gospodarstwie domowym bez osób pracujących12
W tym: żyję w gospodarstwie domowym bez osób pracujących,
z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
Żyję w gospodarstwie domowym składającym się z jednej osoby dorosłej (pow.18 r.ż.)
i dzieci pozostających na utrzymaniu
VIII. BARIERY
należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej
TAK
Czy występują bariery uniemożliwiające udział w badaniach (jeśli TAK to opisać
poniżej jakie)

NIE

NIE

……………………………………………………………………………………………………………………….
6

Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska,
słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.
7

Migranci to cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do
mniejszości.
8

Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy –każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt
osiadania lub nie posiadania obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodz
ił się poza terenem Polski
9

Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr
231,poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
10

Wskaźnik odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym. Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, a nie objętych wskaźnikami dot. 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. Bezdomność i wykluczenie z dostępu do mieszkań oraz pochodzenie z obszarów wiejskich powinno zawsze być
wykazywane we wskaźniku dot. innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, jeśli te cechy uznawane są za niekorzystne na
poziomie krajowym i powodują potrzebę specjalnej pomocy na rynku pracy. Niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na
rynku pracy - jak długotrwałe bezrobocie, wiek lub osiągnięcie wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1, objęta jest
wspólnymi wskaźnikami i nie powinna być uwzględniana w tym wskaźniku.
11

Zgodnie z Europejską typologią 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 migrantów, 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 nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
12

Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo
bezrobotni albo bierni zawodowo.
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VIII. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczam, że;
✔ deklaruję udział w projekcie „Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców
Województwa Podkarpackiego” realizowanym SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z
o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia
Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa
VII
Regionalny
rynek
pracy
Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie
✔ zapoznałam się z Regulaminem projektu „Program profilaktyki raka piersi dla
mieszkańców Województwa Podkarpackiego” akceptuje jego warunki i spełniam
wymogi formalne
✔ zostałam poinformowana, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
✔ zostałam poinformowana, o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj.
danych rasowych i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia, osobą bezdomną,
✔ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora
Projektu
✔ wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych w trakcie i po zakończeniu
projektu
✔ zostałam uprzedzona o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu Karnego za
złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam,
że dane przedstawione w deklaracji uczestnictwa w projekcie odpowiadają stanowi
faktycznemu i są zgodne z prawdą.

………………………………………………………

(data i czytelny podpis uczestnika projektu)
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