
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
  

 

„Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Sp. z o. o. 
ul. Kleeberga 2 
08-110 Siedlce 

Tel: 25 644 07 40, Fax: 22 785 00 01 

REGON: 710529892 
NIP: 8212025575 
KRS: 0000036205 

 

Załącznik nr 5 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA /REKRUTACYJNY DO PROJEKTU PN. 
„Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i 

aktywności seniorów powiatu mińskiego” w ramach 5.2 PO WER 
 

 
Przed złożeniem wypełnionego formularza prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie dostępnym na  www.centrum.med.pl lub w Biurze Projekt 
 
 
Informacje wypełniane przez Instytucję przyjmującą formularz 
 
Data przyjęcia formularza 
 

 

Podpis osoby przyjmującej formularz 
 

 

 
Imię i Nazwisko:  

........................................................................................ 

PESEL:  
…………………………………………………………….. 

Płeć: □ kobieta   □ mężczyzna 
Adres zamieszkania Województwo ............................................................................. 

Powiat                .............................................................................. 

Kod pocztowy  ..............................................................................  

Miejscowość     ..............................................................................  

Ulica                    ..............................................................................,  

Nr domu / lokalu …........................... 

Obszar zamieszkania: □ miejski    □ wiejski 
Telefon kontaktowy 
stacjonarny lub komórkowy: 

 

Adres e- mailowy (jeżeli 
uczestnik  projektu posiada) 

 

Wykształcenie: □ Niższe niż podstawowe  

□ Podstawowe  
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□ Gimnazjalne  

□ Ponadgimnazjalne  

□ Policealne 

□ Wyższe 

Dodatkowe informacje:  

 

□  Posiadam aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, 

□ Jestem osobą należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant,  osoba obcego pochodzenia, 

□ Jestem  osobą  bezdomną  lub  dotknięta  wykluczeniem  z  

dostępu  do mieszkań, 

□ Jestem osobą przebywająca w gospodarstwie domowym bez 

osób  pracujących  w tym:  

□ osobą  przebywającą  w gospodarstwie domowym z dziećmi  

pozostającymi na utrzymaniu 

□ Jestem osobą  żyjąca w gospodarstwie składającym się z 

jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

□ Jestem  osobą  w  innej  niekorzystnej  sytuacji  społecznej  

(innej  niż wymienione powyżej):  

□ Tak,  

□ Nie,  

□ Odmowa podania informacji 

 

Ja niżej podpisany/a pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

„Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności 

seniorów powiatu mińskiego” i akceptuję jego warunki. 

 
  
DATA CZYTELNY PODPIS PACJENTA 

 


