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Załącznik nr 5 

OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 

pn. „Zwiększenie dostępności do dziennych form opieki zdrowotnej poprzez utworzenie 

DDOM w Drożdżówce” 

Ja, niżej podpisana/y: 

…………………………………………………………………………….…………………….……… 
(imię i nazwisko) 

 
 

…………………………………………………………………………….…………………….……… 
(seria i numer dowodu osobistego) 

 
 

…………………………………………………………………………….…………………….……… 
(numer PESEL) 

 
 

deklaruję chęć udziału w projekcie 
 pn. „Zwiększenie dostępności do dziennych form opieki zdrowotnej poprzez utworzenie 

DDOM w Drożdżówce”  
projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania 9.2 
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności 

usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020. UMOWA NR: RPMA.09.02.02-14-d530/19-00. 

realizowanym przez: 
Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o. z siedzibą w Drożdżówka 5a, 05-332 Siennica 
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Prosimy wypełnić poniższą tabelę czytelnie, drukowanymi literami lub komputerowo 

odpowiadając na wszystkie pytania. 

Dane uczestniczki/uczestnika: 

1. Imię 
 
 

2. Nazwisko 
 
 

3. Płeć   

                 
                Kobieta  
 
                Mężczyzna 
 

4. PESEL            

6. 
Wiek w chwili przystąpienia do 
projektu 

 
 
  

Dane kontaktowe: 

1. Województwo 
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2. Powiat 
 
 
 

3. Gmina 
 
 

4. Miejscowość 
 
 

5. Ulica 
 
 

6. nr budynku 
 
 

7. nr lokalu 
 
 

8. Kod pocztowy 
 
 
 

9. Telefon kontaktowy 
 
 
 

10. 
Telefon kontaktowy do 
rodziny/opiekuna faktycznego 

 
 
 
 

11. Adres e-mail 
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Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że dane podane w formularzu odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. Jestem 

świadoma/y odpowiedzialności prawnej, jaką poniosę w przypadku podania nieprawdziwych danych. 

Jednocześnie zobowiązuję się poinformować Kaśmin Dom Seniora Sp. z o.o. w przypadku, gdy podane dane 

ulegną zmianie.  Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą. 

2. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y że Projekt: „Zwiększenie dostępności do dziennych form 

opieki zdrowotnej poprzez utworzenie DDOM w Drożdżówce” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania 

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. UMOWA NR: 

RPMA.09.02.02-14-d530/19-00. 
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3. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem organizacyjnym DDOM w ramach projektu „Zwiększenie 

dostępności do dziennych form opieki zdrowotnej poprzez utworzenie DDOM w Drożdżówce”, akceptuję 

zawarte w nim zasady i zobowiązuję się je przestrzegać. 

4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach działań realizowanych 

w związku z projektem.   

5. Dobrowolnie zgłaszam chęć uczestnictwa w Projekcie  

6. Deklaruję, iż wraz ze mną ze wsparcia projektowego korzystać będzie: Pani/Pan 

   ………………………………………………………………………………………………… będąca/będący dla mnie członkiem  

rodziny/opiekunem faktycznym.  

Powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem:   

 

 
……………………………………………     ……………………………………………               

data, miejscowość    czytelny podpis uczestnika projektu 
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