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Zał ączniknr 1 do Regulaminu udział u w Projekcie ,,Co zakł  ca Twoje pł uca''

I . KWEsTloNARlUsz osoBoWY /  FoRMULARZ zGŁoszENIoWY Do PRoJEKTU pn. ''Co

zakł  ca Twole pł uca" Program profitaktyki nowotworow pł uc, nr POWR.05.01.00'00'0009/19'00

realizowanym pizez tnstytut GruŹlicy i Chor b Pł uc wraz z partnerem: centrum Medyczno_

Diagnostyczne Sp. z o.o., w ramach Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw j  (POWER) 2014-2020, Dział anie 5.1 Programy

profilaktyczne

należ v zaznaczvć X przv wł aŚciweiformie wsparcia

tr Edukacja kadry medycznej z jednostek biorących udział  w programie: personel

medyczny tekarski (putmonolodzy, lekane Poz, radiolodzy), pielęgniarski oraz

pe rso n e I  p o m o c n i czy ( Ko o rdy n ato rzy O p i e ki M e d y cz n ei ).

tr Badania przesiewowe, diagnostyka podstawowa i pogł ębiona - realizowane w ramach

,,og lnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Pł uca (WWRP) za Pomocą

Niskodawkowej Tomografii Komputerowej uDr$ _ poł ączenie prewencji wt rnej

z pierwotną w celu poprawy ś wiadomoś ci dotyczącej raka pł uca wś r d społ ecze stwa

i personelu ochrony zdrowia".

Zakres danvch osobowvch powierzonvch do przetwarzania

Prosimy o wypeł nienie poniż szych danych (DRUKoWANYMI LITERAM!):

1. KRAJ:

2.

3

lMIĘ lNAzWlsKo:

PESEL:

4. NUMER PRAWA WYKoNYWANIA zAWoDU (dot. kadry medycznej i pielęgniarskiej)

Brak peselu l---t w przypadku obcokrajowcow

5. PŁEC: kobieta i- 
- 

": ]  męŻCzyzna i ----_j

6. WIEK W cHWlLl PMYSTĄPIENIA Do PROJEKTU:

vVYKszT AŁGENIE _ Wybierzjed nąz poniŻszych odpowiedzl:

n N| ZSZE NlŻP} DSTAWoWE
N PODSTAWOWE
N GIMNAZJALNE
tr PONADGIMNAZJALNE
tr POLICEALNE
N WYZSZE

ADRES ZAMIESZKANIA:

WoJEWÓDZTWo

7.

8.

GMINA

ULICA

MlEJSCoWoŚĆ
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9. KONTAKT:

TEL. KONTAKTOWY ., ADRES E-MAIL".

{ o. sTATUs osoBY NA RYNKU PRACY W cHWtLl PRzYsTĄPlENlA Do PRoJEKTU -
wybierz jedną z poniż szych odpowiedzi A lub B lub C Iub D:

A. il:  osoBoWA BEZRoBOTNA N| EZAREJESTRoWANAW URzĘDzlE PRACY

tr osoba dł ugotrwale bezrobotna

tr inne

B. il:  osoBA BEZRoBoTNAZAREJESTRoWANAW EWlDENcJl URZĘDÓW PRAoY

tr osoba dł ugotrwale bezrobotna

tr inne

c. il-:$ osoBA BIERNA zAwoDowo

tr osoba ucząca się

tr osoba nieuczestnicząca w kształ ceniu lub uczeniu się

tr lnne

D. il:  osoBAPRACUJĄoA

tr osoba pracująca w administracji ządowej

tr osoba pracująca w administracji samorządowej

tr osoba pracująca w MMŚP
tr osoba pracująca w organizacji pozarządowej

tr osoba prowadząca dział alnoś Ó na wł asny rachunek

tr osoba pracująca w duzym przedsiębiorstwie

tr lnne

11. WYKoNYWANY zAWoD (wvpeł nia osoba pracuiaca) - wybierz jedną z poniż szych

odpowiedzi:

tr lnstruktor praktycznej nauki zawodu

tr Nauczyciel kształ cenia ogolnego

tr Nauczyciel wychowania przedszkolnego

tr Nauczyciel kształ cenia zawodowego

tr Pracownik instytucji ochrony zdrowia

tr Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracjispoł ecznej

tr Pracownik instytucji rynku pracy

tr Pracownik instytucji szkolnictwa WyŻszego

tr Pracownik instytucjisystemu wspierania rodziny i pieczy

zastępczej

tr Pracownik oŚrodka wsparcia ekonomii społ ecznej

tr Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej

tr Rolnik

tr inny

12. ZATRUDNIOWY W (miejsce zatrudnienia):
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13. sTATUs UczEsTNlKA PRoJEKTU W GHWlLl PRZYSTĄPIENIA Do PRoJEKTU -
w każ dej pozycji A, B, c, D, E, F wybierz jedną odpowiedź :

A. osoba naleŻąca do mniejszoś ci narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego

pochodzenia

tr tak

tr nie

tr odmowa podania informacji

B' osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszka *

tr tak
tr nie

c. osoba niepeł nosprawna
tr tak
tr nie
tr odmowa Podania informacji

D. osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osob pracujących

tr tak
tr nie

jeś liTAK, to czy w gospodarstwie domowym z dzie mi pozostającymi na

utzymaniu:
tr tak

tr nie

E. osoba Żyjącaw gospodarstwie skł adającym się z jednej osoby dorosĘ i dzieci

pozostających na utrzyman iu

tr tak

tr nie

F. osoba w innej niekorzystnej sytuacji społ ecznej (innej niŻ wymienione powyzej)

tr tak

tr nie

tr odmowa podania informacji

ll. DEKLARACJA UczEsTNlcTWA W PRoJEKclE pn. ,,Co zakł  ca Twoje pł uca" Program

profilaktyki nowotworow pł uc, nr POWR.05.01.00-00-0009/19-00 realizowanym przez lnstytut

Gruź licy i chor b Pł uc wraz z partnerem: centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o.'

w ramach Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyinego Wiedza

Edukacja Rozw j  (PQWER) 2014-2020, Dział anie 5.1 Programy profilaktyczne.

Ja niż ej podpisany/a oś wiadczam, iż :

1. zapoznał em/am się z Regulaminem Projektu pn. ,,Co zakł oca Twoje pł u.ca" Program profilaktyki

nowotworow pł uc, nr PoWR.05.o1.00-00-0009/19-00 realizowanym przez lnstytut Gruź licy

i chor b Pł uc wraz z partnerem: Centrum Medyczno_Diagnostyczne Sp. z o.o., w ramach osi
priorytetowej V. Wsparcie dta obszaru zdrowia Programu Operacyinego Wiedza Edukacja

Rozw j  (POWER) 2o14-2o2o, Dział anie 5.1 Programy proflIaktyczne, akceptuję jego warunki

izgodnie z wymogamijestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim;

2. speł niam wszystkie wymogiformalne izasady udział u okreś lone w Regulaminie Projektu;

3. został em/am poinformowany/a, ż e projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej V. Wsparcie

dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj (POWER) 2014-2020,

Dział anie 5. 1 Programy profilaktyczne

4. został emiam poinformowany/a, ze projekt jest wspoł finansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społ ecznego;

5. wyraż am zgodę na udział  w badaniach ankietowych;

6' został em poinformowanyta, o moż liwoŚciodmowy podania danych wraŻliwych, t j. danych rasowych

i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia;
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7. został emiam poinformowany/a o obowiązku udział u w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych

przez lnstytut GruŹlicy i Ghor b Pł uc wraz z partnerem: Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp.

z o.o. oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie lnstytucji Poś redniczącej;

8. został em/am uprzedzonyta o odpowiedzialnoŚci cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za

skł adanie oŚwiadcze niezgodnych z prawdą.

9. oŚwiadczam, Że dane zawarte w Kwestionariuszu osobowym/Formulazu Zgł oszeniowym oraz WW.

informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

Miejscowoś c, data czytelny podpis UCZESTNIKA PROJ EKTU
lub opiekuna prawnego

* Zgodnie z Europejską typologią bezdomnoś ci i wykluczenia mieszkaniowe8o ETHos, w kt rej wskazuje się okolicznoś ci ż ycia W

bezdomnoś ci lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: bez dachu nad gł ową (osoby ż yjące w surowych i alarmujących

warunkach);  bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla

migrant w, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuricze, osoby otrzymujące dł ugookresowe

wsparcie z powodu bezdomnoś ci - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane);  niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające

niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagroż one przemocą).
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