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 Załącznik nr 7 do Regulaminu 
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

 
KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY DLA POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„Zawierciański Senior – Aktywnie!” 
 
 

I. Proponowany uczestnik/czka projektu: 
 
NAZWISKO I IMIĘ:   ……………………………………………………………………………………………......................................... 

Adres: Zawiercie, ul ………………………………………………………………………………………................................................ 

Data urodzenia: ……………………………………………………………..……………………………….……...................................... 

Z ro dło dochodu (proszę wymienic ):  ………………………………………………………….……….......................................... 

 
II. Uczestnik/czka projektu: 

 
1. Osoba niesamodzielna  w wieku 65+ 
2. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnos ci oraz 

niepełnosprawnos ciami spręz onymi. 
3. Osoba z niepełnosprawnos cią intelektualną 
4. Osoba z zaburzeniami psychicznymi. 
5. Osoba wykluczona społecznie lub zagroz ona ubo stwem/ wykluczeniem społecznym. 
6. Osoba z otoczenia oso b wykluczonych lub zagroz onych ubo stwem lub wykluczeniem 

społecznym. 
7. Osoba lub rodziny korzystające ze s wiadczen  z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej. 
8. Osoba niesamodzielna. 
9. Osoba bądz  rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Z ywnos ciowa. 
 
 

III. Działania, kto rymi moz na objąc  osobę: 
 

1. Usługi opiekun cze/asystenckie s wiadczone w miejscu zamieszkania w tym usługi opiekun cze 

w wymiarze 2 godziny dziennie lub 14 godzin tygodniowo, usługi towarzyszące fryzjer/ 

kosmetyczka - 1 godzina w miesiącu-wymiennie, poradnictwo specjalistyczne - prawnik, 

psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta - 4 godziny w miesiącu-wymiennie, obiady dwudaniowe  

z dowozem – 7 dni w tygodniu. 

2. Teleopieka- wsparcie w postaci opaski monitorującej stan zdrowia wraz ze szkoleniem 

indywidualnym i dla opiekuna faktycznego. 

3. Uczestnictwo w Klubie Seniora - forma wsparcia polegająca na organizacji czasu wolnego  

w postaci aktywnos ci edukacyjnej, kulturalnej, ruchowej, samopomocowej oraz poradnictwo  

w wymiarze 15 godzin tygodniowo w okresie od 01.2022 r. do 03. 2023 r. 

 

IV. Opinia Pracownika Socjalnego lub dodatkowe informacje  o sytuacji potencjalnego 
uczestnika/czki w tym inf. o stanie zdrowia, funkcjonowaniu, sytuacji rodzinnej itp. 
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V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w zakresie niezbędnym do realizacji 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu działań rekrutacyjnych w ramach projektu 

„Zawierciański Senior – Aktywnie!" (Nr umowy: UDA-RPSL.09.02.05-24-0124/20-00) w ramach 

Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi 

społeczne i zdrowotne  dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych  - konkurs,  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – zgodnie z Rozporządzeniem 

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 z 4.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO" oraz Ustawą z dnia 10 maja 

2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 

VI. Os wiadczam, z e zapoznałem się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej RODO będącej 

jednym z załączniko w do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. 

 

VII. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Projekcie  „Zawierciański Senior- Aktywnie!” 

 

 

 

      Zawiercie dn. …............................................................................... 

Data /  Podpis potencjalnego uczestnika/czki 

 

 

 
 
 

.…..........................................................  
         podpis / pieczęć Pracownik Socjalny 

  


