
 

Częstochowa dnia............................... 

Wniosek nr...... o zakwalifikowanie do wzięcia udziału w programie 

Zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii rehabilitacyjnych dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową oraz ludzi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym 

I. ANKIETA DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW FORMALNYCH 

KWALIFIKACJI KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROGRAMU. 

 

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA W PROGRAMIE 

Imię........................................................Nazwisko................................................................. 

Adres zamieszkania............................................................................................................... 

Data urodzenia.................................................. Pesel .......................................................... 

Tel. Kontaktowy.................................................................. 

2. STATUS OSOBY KANDYDUJĄCEJ NA UCZESTNIKA PROGRAMU 

Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez potwierdzenie/weryfikację 

statusu (zaznaczenie odpowiedniej rubryki oraz załączenie dokumentu/zaświadczenia lub 

oświadczenia potwierdzającego dany status):  

□ 1. osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem 

przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 

ustawy o pomocy społecznej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą);  

□ 2. osoba, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu 

socjalnym - zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);  

□ 3. osoba przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 

zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą);  

□ 4. osoba nieletnia, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich - zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z 

zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z 

nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia 



postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości;  

□ 5. osoba przebywająca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty - zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii;  

□ 6. osoba z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia; 

□ 7. rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub 

opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z 

niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan 

zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą);  

□ 8. osoba zakwalifikowana do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zaświadczenie/oświadczenie;  

□ 9. osoba niesamodzielne ze względu na podeszły wiek (powyżej 65 roku życia), 

niepełnosprawność lub stan zdrowia - zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie 

lub innym dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);  

□ 10. osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkania – 

zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. 

kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);  

□ 11. osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą). 

Na potwierdzenie spełnienia wskazanego statusu osoby zdefiniowanej w punkcie..... 

przedkładam: 

1.............................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................... 

                                                                                             Miejscowość, data, podpis 

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

Podpis kandydata na uczestnika Programu 

 

 

 

 

 

 



 

II. DIAGNOZA MEDYCZNA (wypełnia lekarz lub fizjoterapeuta) 

 

W oparciu o przedstawione dokumenty, przeprowadzone badania medyczne oraz własną 

wiedzę i doświadczenie stwierdzam, że Pan/Pani................................................................. 

ze względów na stan zdrowia charakteryzujący się .............................................................. 

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

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

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

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

Kandydat kwalifikuje się do przeprowadzenia zabiegów w zakresie fizjoterapii 

polegających na..................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

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

Podpis lekarza lub fizjoterapeuty 

 

III. KWALIFIKACJA (wypełnia menadżer projektu) 

 

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, diagnozy medycznej oraz biorąc pod 

uwagę kolejność zgłoszeń stwierdzam, żę Pan/Pani ............................................................ 

zostaje zakwalifikowana/y do udziału w programie i zostaje wpisana/y na listę 

podstawową/rezerwową pod nr......................... 

 

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

Podpis menadżera projektu 

 


