
 

Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Rekrutacji  

i Uczestnictwa w Projekcie „Łowickie 

Centrum Usług Środowiskowych” 

ANKIETA  REKRUTACYJNA  

Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” współfinansowany ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Część I. Dane podstawowe i kontaktowe uczestnika procesu rekrutacyjnego 

DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

Imię  

Nazwisko  

Płeć (zaznaczyć x) □ Kobieta □ Mężczyzna 

Wiek w chwili przystąpienia do 

projektu  

PESEL            

Wykształcenie 

 (zaznaczyć x) 

□ niższe niż podstawowe   □ podstawowe   □ zawodowe  

□ ponadgimnazjalne          □ średnie 

□ gimnazjalne                    □ policealne       □ wyższe 

DANE KONTAKTOWE 

Województwo Łódzkie 

Powiat łowicki 

Gmina  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Ulica  

Numer domu / lokalu  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

E-mail  
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Część II. Określenie statusu uczestnika procesu rekrutacyjnego 

STATUS UCZESTNIKA 

Status osoby niesamodzielnej ze względu na stan zdrowia potwierdzony na podstawie przedstawionego 

dokumentu: 

□ decyzja o niezdolności do samodzielnej egzystencji np. ZUS, KRUS 

□ skala Barthela (dostarczona przez kandydata przeprowadzona przez diagnostę przychodni POZ) 

□ od 0 do 20 pkt – całkowita 

niesamodzielność 

□ od 21 do 85 pkt- 

funkcjonuje samodzielnie 

w określonym stopniu 

□ od 86 do 100 pkt-    

funkcjonuje samodzielnie 

ewentualnie z niewielką 

pomocą z zewnątrz 

□  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego wynika konieczność stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji 

□ Znacznym (I grupa) 
□ Umiarkowanym (II 

grupa) 
□ Lekkim (III grupa) 
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Część III. Preferowane formy wsparcia skierowanego do uczestnika procesu rekrutacyjnego 

PROPOZYCJA USŁUG REALIZOWANYCH W ŁOWICKIEGO CENTRUM USŁUG 

ŚRODOWISKOWYCH* 

Praca socjalna (objęcie osoby wymagającej wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu wsparciem pracownika socjalnego) 
□ 

Rozwój Usług Opiekuńczych w Miejscu Zamieszkania wraz z 

teleopieką (objęcie osoby wymagającej wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu wsparciem opiekuna w wymiarze 30 godzin w 

miesiącu.  Teleopieka będzie funkcjonowała 24h/ na dobę-7 dni w 

tygodniu)  

□ 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (objęcie osoby 

niepełnosprawnej wsparciem asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej – 25h/ miesiąc 

 

□ 

Rozwój Usług w formie Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i 

Pielęgnacyjnego  
□ 

Usługi specjalistyczne w postaci dowozu posiłków  □ 

Rozwój Specjalistycznych Usług 

Trening funkcjonalny+ poradnictwo psychologiczne 

Poradnictwo psychologiczne 

Transport 

□ 

□ 

□ 

□ 

Rozwój sąsiedzkich Usług Opiekuńczych □ 

 

* poszczególne usługi wymienione powyżej będą realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,  

w którym zostaną przypisane do poszczególnych grup docelowych 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” 

 

 

Cześć IV. Oświadczenie o wysokości dochodów uczestnika procesu rekrutacyjnego  

 

W związku z ubieganiem się o objęcie usługami społecznymi w ramach projektu „Łowickie Centrum 

Usług Środowiskowych” oświadczam, że moje dochody/dochody mojej rodziny w miesiącu 

……………………….. wynosiły: 

 Tytuł dochodu  Wysokość dochodu netto  

1   

2   

3   

 

4   

 

5   

 

6   

 

7  

 

 

Suma:  

Dochód na osobę samotnie gospodarującą:   ………...... zł 

Dochód na osobę w rodzinie:                        .………….. zł 

  

Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować pracownika socjalnego o każdej zmianie mojej 

sytuacji finansowej.  
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Cześć V. Oświadczenia uczestnika procesu rekrutacyjnego  

OŚWIADCZENIA 

Przyjmuję do wiadomości, iż wypełnienie niniejszej ankiety nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem do projektu. 

Zostałam/em poinformowana/y o zasadach udziału w projekcie „Łowickie Centrum Usług 

Środowiskowych” 

Oświadczam, iż obecnie zamieszkuję na terenie powiatu łowickiego w województwie łódzkim.  

Dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych”, 

równocześnie zobowiązując się, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie 

poinformuję o tym fakcie Realizatora Projektu. 

Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych 

rasowych i etnicznych. 

Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 

Realizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej. 

Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w tej ankiecie są zgodne z prawdą. 

Zostałem/łam poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  

2014-2020 

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w tym wrażliwych, na potrzeby 

rekrutacji, realizacji, monitorowania i ewaluacji przez instytucje i osoby obsługujące i przekazujące 

dane osobowe, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 922). Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie cofnięta  

w dowolnym momencie. 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych w ramach projektu 

„Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

Wyrażam/nie wyrażam* zgody na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, dla celów działań informacyjno-

promocyjnych w ramach projektu „ Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach umowy 

RPLD.09.02.01-10-B005/21  

* niepotrzebne skreślić  

 

……………………………………              ……………………………………………………..               

Miejscowość i data                Czytelny podpis uczestnika procesu rekrutacyjnego * 

 

* w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej ankietę podpisuje opiekun 
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Część VI. Określenie kryteriów punktacji uczestnika procesu rekrutacji (wypełnia personel 

projektu) 

Nazwa kryterium punktującego TAK NIE 

osoba niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150% właściwego 

kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej – 8 pkt  
□ □ 

osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, osoba z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 4 pkt,  
□ □ 

Ilość odpowiedzi TAK:  

Suma uzyskanych punktów:   pkt. 

 

Część VII. Określenie dodatkowego kryterium premiującego uczestnika procesu rekrutacji, 

które będzie kwalifikowało uczestnika do poszczególnych form wsparcia (wypełnia personel 

projektu) 

Nazwa dodatkowego kryterium premiującego TAK NIE 

W zakresie dostępu do usługi specjalistycznej w postaci dostarczania 

posiłków (Zadanie 5) dodatkowe punkty otrzymują uczestnicy projektu z 

utrudnionymi możliwościami w zakresie przygotowania posiłku 

samodzielnie, czy z opiekunem faktycznym/ opiekunką projektową lub 

AOON - 2 pkt 

□ □ 

W zakresie dostępu do usługi specjalistycznej w postaci zapewnienia 

transportu w formie przewozów specjalnych (Zadanie 6) dodatkowe punkty 

otrzymują uczestnicy projektu, których niesamodzielność wynika z tytułu 

niepełnosprawności ograniczającej lub wykluczającej korzystanie z innych 

środków lokomocji, przy czym niepełnosprawność ograniczająca lub 

wykluczająca możliwość korzystania z innych środków lokomocji jest 

punktowana jako - 2 pkt 

□ □ 

W zakresie dostępu do poradnictwa specjalistycznego (Zadanie 6) 

zdiagnozowanie u uczestnika projektu długotrwale obniżonego nastroju lub 

występowanie stanu depresyjnego - 2 pkt 
□ □ 

W zakresie dostępu do treningu funkcjonalnego- terapii ruchem  

(Zadanie 6) dodatkowe punkty otrzymują uczestnicy projektu, których 

niesamodzielność wynika z tytułu niepełnosprawności ruchowej - 2 pkt 
□ □ 

Ilość odpowiedzi TAK:  

Suma uzyskanych punktów:  pkt. 
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