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Formularz zakwalifikowania do programu. 

 

Niniejszy dokument dotyczy uczestnictwa w projekcie pn. „Badam się – program profilaktyki 

raka jelita grubego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Osi priorytetowej 8 Rozwój edukacji 

i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się, Poddziałanie 8.2.2 

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie. Konkurs nr. RPSW.08.02.02.-IZ.00-26-189/18 

 

Proszę o wypełnienie formularza drukowanymi literami. W polu □ proszę zaznaczyć 

właściwą odpowiedź symbolem ‘X’. 

1. Czy ma Pan/Pani 

miejsce zamieszkania na 

terenie powiatu? 

 Buski 

 Jędrzejowski 

 Pińczowski 

 Kazimierski 

2. Czy znajduje się 

Pan/Pani w wymienionych 

grupach?  

 W wieku 50-65 lat 

 W wieku 40-49 lat, które mają krewnych pierwszego 

stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) u których 

rozpoznano raka jelita grubego 

 W wieku 25-49 lat z rodzin, w których wystąpił 

dziedziczny rak jelita grubego nawiązujący 

z polipowatością (HNPCC) 

3. Płeć  Kobieta 

 Mężczyzna 

4. Czy posiada Pan/Pani 

oświadczenie o 

niepełnosprawności? 

 TAK 

 NIE 

5. Czy miał/miała 

Pan/Pani w ciągu ostatnich 

10 lat przeprowadzane 

badanie kolonoskopowe ? 

 TAK– wykluczenie z udziału w badaniu 

 NIE  

6. Czy korzysta 

Pan/Pani ze świadczeń 

pomocy społecznej? 

 TAK 

 NIE 

 

W badaniu nie będą mogły wziąć udziału osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat miały 

przeprowadzone badanie kolonoskopowe oraz osoby, które mają objawy kliniczne sugerujące 

istnienie raka jelita grubego. 

 

Świadoma/y odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że wyżej 

wymienione dane są zgodne z prawdą. 

Data i czytelny podpis uczestnika/czki: ……………………………………………….…. 
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ANKIETA (w programie SL2014) 

1. Kraj  Polska  Inny …….. 

2. Rodzaj uczestnika  Indywidualny 

 Pracownik lub przedstawiciel instytucji/podmiotu 

3. Nazwa instytucji  

4. Imię / imiona  

5. Nazwisko  

6. PESEL  

7. Płeć  Kobieta  Mężczyzna 

8. Wiek w chwili 

przystąpienia do projektu 

 

9. Wykształcenie  Gimnazjalne  Niższe niż podstawowe 

  Podstawowe  Policealne 

  Ponadgimnazjalne  Wyższe 

10. Województwo  Świętokrzyskie  Inne :…………. 

11. Powiat  Buski  Pińczowski 

  Jędrzejowski  Kazimierski 

  Inny: ………………………… 

12. Gmina  

13. Miejscowość  

14. Ulica  

15. Nr. budynku   

16. Nr lokalu  

17. Kod pocztowy  

18. Telefon kontaktowy  

19. Adres e-mail  

20. Data rozpoczęcia 

udziału w projekcie 

 

21. Data zakończenia 

udziału w projekcie 

 

22. Status osoby na 

rynku pracy w chwili 

przystąpienia do 

projektu: 

 Osoba pracująca 

 Osoba bierna zawodowo 

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu 

pracy 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu 

pracy 
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W tym  Inne 

 Osoba pracująca w organizacji pozarządowej 

 Osoba prowadząca działalność na własny rachunek 

 Osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie 

 Osoba ucząca się 

 Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

 Osoba długotrwale bezrobotna 

 Osoba pracująca w MMŚP 

 Osoba pracująca w administracji 

 Osoba pracująca w administracji samorządowej 

Zatrudniony/a   Inny: ………………………………………………... 

 Rolnik 

 Instruktor praktycznej nauki zawodu 

 Nauczyciel kształcenia ogólnego 

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 Nauczyciel kształcenia zawodowego 

 Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 

 Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji 

społecznej 

 Pracownik instytucji rynku pracy 

 Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

 Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej 

 Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

 Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 

23. Osoba należąca do 

mniejszości narodowej 

lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego 

pochodzenia 

 Tak 

 Nie  

 Odmowa podania informacji 

24. Osoba bezdomna lub 

dotknięta wykluczeniem 

z dostępu do mieszkań 

 Tak 

 Nie 

25. Osoba 

niepełnosprawna 
 Tak 

 Nie  

 Odmowa podania informacji 

26. Osoba o innej 

niekorzystnej sytuacji 

społecznej 

 Tak 

 Nie  

 Odmowa podania informacji 
 

Data i czytelny podpis uczestnika/czki: ………………………………………. 
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OŚWIADCZENIA 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………….. 

    Nazwisko i imię /imiona 

oświadczam, że: 

1. zamieszkuję na obszarze powiatu: 

□ buskiego,            □ pińczowskiego,     □ kazimierskiego,         □ jędrzejowskiego, 

2. znajduję się w grupie: 

□ w wieku 50-65 lat, 

□ w wieku 40-49 lat, które mają krewnych pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), 

u których rozpoznano raka jelita grubego, 

□ w wieku 25-49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego nawiązujący 

z polipowatością (HNPCC), 

3.  wyrażam zgodę na wykonanie u mnie badania kolonoskopowego w ramach projektu pn. 

„Badam się  - program profilaktyki raka jelita grubego”, 

4. wyrażam zgodę na podanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 

dokumentacji Projektu, 

5. zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa, 

6. zostałem/am poinformowany/a, iż Projekt jest w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Osi priorytetowej 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się, 

Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie, 

7. wszystkie dane zawarte w Formularz zakwalifikowania do programu oraz  w Ankiecie (do 

programu SL2014) są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

         Miejscowość, data 

……………………………….. 

Czytelny podpis uczestnika/czki 

 


