OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze
życie.” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister Rozwoju,
z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5;
2) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa
Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego;
3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub
art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135 ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na podstawie:
w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 20142020:
a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 115, art. 122 , art. 125 ust. 2. lit d),
oraz art. 125 ust 4 lit a), art. 125 ust 5 i 6 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 oraz jego załącznikiem XIII (Kryteria
desygnacji) - punkt 3.A.iv;
b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 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 wraz z załącznikiem I i II do tego
rozporządzenia;
c) art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
(Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.);
W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych:
a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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,
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Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b. 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;
c. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 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;
d. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.);
4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Telemedycyna
szansą osób starszych na lepsze życie.”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO);
5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
(nazwa i adres), beneficjentowi realizującemu projekt - Stowarzyszeniu Miejski Klub Sportowy
„SUPLES” Krapkowice, Osiedle XXX-lecia 12a, 47-303 Krapkowice (nazwa i adres beneficjenta)
oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Fundacji
Świętego Benedykta, ul. Królowej Jadwigi 46, 30-209 Kraków (nazwa i adres ww. podmiotów).
Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym badanie
ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub innego podmiotu który
zawarł porozumienie z Powierzającym lub Instytucją Pośredniczącą na realizację ewaluacji.
Moje dane osobowe mogą zostać również udostępnione specjalistycznym firmom, realizującym
na zlecenie Powierzającego lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach RPO WO;
6) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
7) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…………………………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………………….
Czytelny podpis uczestnika
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1 Dane osobowe osoby fizycznej uczestnika/czki projektu
Imię (imiona)
Nazwisko
 Kobieta

Płeć

 Mężczyzna

Miejsce i data urodzenia
PESEL

2 Adres zamieszkania i korespondencji uczestnika/czki projektu
Ulica
Nr domu / lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Gmina

3 Numery telefonów kontaktowych oraz e-mail uczestnika/czki projektu
Tel. kontaktowy
e-mail

4 Status na rynku pracy uczestnika/czki projektu w chwili przystąpienia do projektu
Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w tym:
Osoba długotrwale bezrobotna



Osoba bezrobotna zaliczona do III Profilu (obowiązkiem osoby jest dołączenie
zaświadczenia z PUP o statusie III Profilu)



Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy



Osoba bierna zawodowo
Osoba ucząca się



Osoba nieuczestnicząca w szkoleniu lub kształceniu



Inne
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5 Wykształcenie uczestnika/czki projektu

Niższe niż Podstawowe (ISCED 0)

Podstawowe (ISCED 1)

Gimnazjalne (ISCED 2)

Ponadgimnazjalne (ISCED 3)

Policealne (ISCED 4)

Wyższe (ISCED 5)
7 Dodatkowe informacje o uczestniku/czce projektu
Osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w tym osoba z
zaburzeniami psychicznymi o których mowa w ustawie z dn. 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz
niepełnosprawnościami sprzężonymi
Jeżeli TAK, to proszę o zaznaczenie odpowiedniego stopnia
niepełnosprawności oraz dostarczenie odpowiedniego orzeczenia
lub inny dokument poświadczający stan zdrowia
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia

TAK 
NIE 
 Odmowa podania informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do
mieszkań

 lekki
 umiarkowany
 znaczny
TAK 
NIE 
 Odmowa podania informacji
TAK 
NIE 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących,

TAK 
NIE 

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu

TAK 
NIE 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby
TAK 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
NIE 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż
TAK 
wymienione powyżej) wymienionej w art. 7 ustawy o pomocy
NIE 
społecznej z 12.03.2004r (patrz załącznik)
 Odmowa podania informacji
8 KRYTERIA REKRUTACJI - DODATKOWE:
- zamieszkiwanie na terenie woj. Opolskiego i posiadanie własnego telefonu: 1 pkt
- orzeczenie o niepełnosprawności (preferencje dla znaczny i umiarkowany): 1 pkt
- płeć Mężczyzna: 1 pkt
- choroby współzależne (np. kardiologiczna, układu krążenia, naczyniowa, nadciśnienie,
cukrzyca, po zawale serca, otyłość -współczynnik BMI pow. 32 ): 1 pkt
- osoby po wyjściu ze szpitala lub ZOL – w pierwszym okresie po hospitalizacji: 1 pkt
- dochód uprawniający do korzystania z pomocy społecznej: 1 pkt
- zamieszkanie na terenie gmin średnio i słabo zaludnionych: 1 pkt
RAZEM (nie więcej niż 6 punktów)

9 Oświadczenie uczestnika/czki projektu i rodzaj przyznanego wsparcia
Koszt uczestnictwa w projekcie pokrywany jest ze środków europejskich i dotacji celowej oraz wkładu
własnego beneficjenta. Świadom tego, deklaruję uczestnictwo w projekcie, biorąc udział w
następujących działaniach przewidzianych wsparciem:
1) Całodobowa opieka telemedyczna polegająca na dostępie do konsultacji i porad lekarskich w
obszarze kardiologii, geriatrii i ogólnomedycznych przez 24h/dobę;
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2) Otrzymanie transmitera;
3) Pakiet porad i konsultacji w zakresie rehabilitacji, dietetyki oraz usług pielęgnacyjnych;
4) Możliwość wypożyczenia specjalistycznych rowerów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
z nadwagą i otyłości a ze współczynnikiem BMI >32;
5) Otrzymanie poradnika pacjenta
Oświadczam, że (deklaracja uczestnictwa):
- Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie „Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze życie.”
realizowanym przez Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „SUPLES” z Krapkowic.
- Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie „Telemedycyna szansą osób
starszych na lepsze życie”.
- Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin uczestnictwa w projekcie.
- Dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą i zostałem/am pouczony/a o
odpowiedzialności prawnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku /wypowiedzi przez
Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „SUPLES” z Krapkowic dla celów działań informacyjno promocyjnych związanych z realizacją Projektu na stronie internetowej projektu oraz w materiałach
promocyjnych.
Czytelna data i podpis uczestnika/czki
projektu

…………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby przyjmującej Formularz
Uwagi wypełnia
personel projektu:
Data zakończenia udziału w projekcie
Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z
zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

TAK

□

NIE

□

Powód wycofania się z proponowanej formy
wsparcia

A) Warunkiem przystąpienia do projektu „Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze
życie” jest spełnienie kryteriów formalnych tj. zaliczenie uczestnika projektu do:
Osób w grupie wiekowej powyżej 50 roku życia oraz
co najmniej jednej z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów wymienionych w § 7
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.:
1) ubóstwa,
2) sieroctwa,
3) bezdomności,
4) bezrobocia,
5) niepełnosprawności,
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7) przemocy w rodzinie,
8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
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10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą,
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13) alkoholizmu lub narkomanii,
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej,
lub Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 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 2014 r. poz. 382);
 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 2004 r. Nr
256, poz. 2572, z późn. zm.);
 osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr
127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
 rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie
pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
 osoby niesamodzielne;
 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020;
 osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

C) Dołączenie odpowiednich zaświadczeń, oświadczeń (jeżeli dotyczy):
- zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej w
rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(ewentualnie ze wskazaniem profilu pomocy do którego został zakwalifikowany dany bezrobotny),
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej potwierdzające fakt korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- zaświadczenie lekarski o przebyciu długotrwałej lub ciężkiej choroby.
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