
 

Dom Dziennej Opieki Medycznej Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

Kraków ul. Emaus 18 

Załącznik nr …… do Regulaminu Organizacyjnego 

Deklaracja uczestnictwa 
w projekcie Dom Dziennej Opieki Medycznej Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 

Ja niżej podpisana(y) ………………………………………………………………………………….. oświadczam, że: 
    (nazwisko i imię) 

1. podane w formularzu zgłoszeniowym dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, 
2. spełniam kryteria uprawniające do udziału w przedmiotowym projekcie tj.: 

a) jestem osobą uprawnioną do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, 

b) jestem osobą bezpośrednio po przebytej hospitalizacji*, 
c) jestem osobą u której występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie* 
d) w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały udzielone mi świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego*, 
e) nie korzystam ze świadczeń z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 

długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka 
lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, 

f) nie korzystam ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 
3. zapoznałam(em) się z Regulaminem DDOM-u i zobowiązuję się do jego przestrzegania, 
4. jestem świadoma/y odpowiedzialności prawnej, jaką poniosę w przypadku podania nieprawdziwych 

danych. Jednocześnie zobowiązuję się poinformować DDOM Krakowskie Centrum Rehabilitacji                          
i Ortopedii w przypadku, gdy podane dane ulegną zmianie. Zostałem pouczony o odpowiedzialności 
karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

Zostałam/em poinformowana/y, że projekt pn. „Dom Dziennej Opieki Medycznej Krakowskiego 
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Priorytetowej, Region Spójny Społecznie Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.2 Usługi 
Społeczne i Zdrowotne, Podziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w regionie Typ projektu: E. 
Rozwój Opieki Długoterminowej. 
Deklaruję chęć udziału i zobowiązuję się do uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Dom Dziennej Opieki 
Medycznej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii” realizowanego w ramach 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
9 Osi Priorytetowej, Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 
Usługi Społeczne i Zdrowotne w regionie Typ projektu: E. Rozwój Opieki Długoterminowej. 
Zobowiązuje się w imieniu własnym oraz rodziny/opiekunów do współpracy w przygotowaniu do 
transportu z miejsca zamieszkania do DDOM i z powrotem do miejsca zamieszkania. Tym samym 
oświadczam, że zostałem poinformowany, że bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do DDOM i z 
powrotem do miejsca zamieszkania jest organizowany w razie potrzeby tj. w przypadku gdy Pacjent 
nie będzie mógł samodzielnie lub przy wsparciu rodziny/opiekunów dotrzeć do DDOM i wrócić do 
miejsca zamieszkania. 

Zobowiązuje się udzielać niezbędnych informacji o osiąganych rezultatach na każdym etapie realizacji 
projektu i wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym  jako uczestnik projektu oraz 
zobowiązuję się do udzielania odpowiedzi na pytania ankietera po zakończeniu udziału w projekcie (do 
4 tygodni od zakończenia udziału) oraz na badanie mające na celu określenie realizacji wskaźników 
zawartych w projekcie.  

 
* niepotrzebne skreślić 

           Kraków, dnia ………..……..………….………..……………………………………. 
                                                                                                             Podpis Uczestnika Projektu  
 
………………………………………………………. 
Podpis odbierającego oświadczenie 

 
 
 



 

Dom Dziennej Opieki Medycznej Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

Kraków ul. Emaus 18 

Oświadczenie  
o zamiarze korzystania Uczestnika Projektu Dom Dziennej Opieki Medycznej  

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z bezpłatnego transportu  
 

Ja niżej podpisana(y) (imię i nazwisko Uczestnika Projektu) ………………………………………………………………..…….:  
Oświadczam, że: 
1. przy przyjęciu zostałem poinformowany, iż bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do DDOM i 

z powrotem do miejsca zamieszkania jest organizowanyw razie potrzeby tj. w przypadku, gdy 
Uczestnik Projektu nie będzie mógł samodzielnie lub przy wsparciu rodziny/opiekunów dotrzeć do 
DDOM i wrócić do miejsca zamieszkania, 

2. nie jest w stanie samodzielnie lub przy wsparciu rodziny/opiekunów dotrzeć do DDOM i wrócić do 
miejsca zamieszkania. 

W związku z powyższym: 
□ deklaruję  
□ nie deklaruje  

chęć skorzystania z bezpłatnego transportu zapewnionego w ramach potrzeby Uczestnikom DDOM   
 
Kraków, dnia …………………..                                         ……………………………………. 

                                                                                             Podpis Uczestnika Projektu  

 
Jeżeli osoba deklaruje chęć skorzystania z transportu do/z DDOM Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 
i Ortopedii należy wypełnić poniższe oświadczenie rodziny / opiekuna 
o współpracy w przygotowaniu Uczestnika projektu do transportu  
 
Ja niżej podpisana(y) (imię i nazwisko) ............................................................................. w imieniu swoim oraz 
rodziny/opiekunów (imię i nazwisko) ...................................................................osoby ubiegającej się o 
przyjęcie do DDOM Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii wyrażam zgodę i składam 
zobowiązanie do współpracy z Organizatorem Domu w przygotowaniu Uczestnika Projektu (imię i nazwisko) 
....................................................................do transportu z miejsca zamieszkania do DDOM z powrotem 
do miejsca zamieszkania. Tym samym oświadczam, że zostałem poinformowany, że bezpłatny 
transport pacjenta z miejsca zamieszkania do DDOM i z powrotem do miejsca zamieszkania jest 
organizowany przez Organizatora Domu w razie potrzeby tj. w przypadku, gdy Pacjent nie będzie mógł 
samodzielnie lub przy wsparciu rodziny/opiekunów dotrzeć do DDOM i wrócić do miejsca 
zamieszkania. 
 
Kraków, dnia …………………..                                         ……………………………………. 

                                                                                             Czytelny podpis rodziny / opiekuna 

         Uczestnika projektu    

 
Kraków, dnia ………………….        ……………………………………………….. 

        Podpis odbierającego oświadczenie 
 

Ocena potrzeby korzystania z bezpłatnego transportu przez Uczestnika Projektu: 
Ocena dokonywana jest przez Kierownika Domu Dziennej Opieki Medycznej na podstawie aktualnego stanu Uczestnika Projektu, dostarczonej przez Uczestnika Projektu 

dokumentacji, badań dodatkowych i oświadczenia Uczestnika Projektu. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Kwalifikacja Uczestnika Projektu do korzystania z bezpłatnego transportu: 

□ Uczestnik Projektu zakwalifikowany do 
bezpłatnego transportu  

□ Uczestnik Projektu nie 
zakwalifikowany do bezpłatnego 
transportu 

  
Kraków, dnia …………………..                                         ……………………………………. 



 

Dom Dziennej Opieki Medycznej Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

Kraków ul. Emaus 18 

                                                                                             Podpis Kierownika DDOM  


