Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

KARTA UCZESTNIKA I ETAPU PROJEKTU
„Powiat nyski walczy z nadwagą, otyłością i cukrzycą-efektywne zapobieganie chorobom
cywilizacyjnym w województwie opolskim”
RPOP.08.01.00-16-0033/20
IMIĘ I NAZWISKO
DATA URODZENIA
ADRES ZAMIESZKANIA
NUMER TELEFONU
E-MAIL

BADANIE PRZESIEWOWE W KIERUNKU WYKRYCIA NADWAGI I OTYŁOŚCI:
MASA CIAŁA W KG
WZROST W CM
WSKAŹNIK BMI (u dzieci w
odniesieniu do siatki
centylowej dla danego
wieku)
OBWÓD TALII W CM
(dotyczy tylko osoby
dorosłej)
CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI
(dotyczy tylko osoby
dorosłej)
1. WYWIAD RODZINNY W KIERUNKU NADWAGI, OTYŁOŚCI I CHORÓB TOWARZYSZĄCYCH (opis):

2. CZY UCZESTNIK SPEŁNIA PRZESŁANKI
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM?*:
TAK

NIE

DEFINICJI

OSOBY

ZAGROŻONEJ

UBÓSTWEM

LUB

3. KWALIFIKACJA DO BADANIA STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI/ WYKONANIE TESTU OGTT (zgodnie
z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2016 r.):
TAK

NIE

4. KWALIFIKACJA DO II ETAPU PROJEKTU
TAK

NIE
..………..………..………………………………………….
(Podpis osoby realizującej badanie przesiewowe)

*Definicja osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

1

a)

osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub
kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia
12
marca
2004
r.
o pomocy społecznej;

b)

osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c)

osoby przebywające w pieczy zastępczej1 lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,
o których
mowa
w
ustawie
z
dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d)

osoby
nieletnie,
wobec
których
zastosowano
środki
zapobiegania
i
zwalczania
demoralizacji
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);

e)

osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.);

f)

osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji,
w
tym
dostępności
dla
osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci
z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

g)

członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze
względu
na
konieczność
sprawowania
opieki
nad
osobą
z niepełnosprawnością;

h)

osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

i)

osoby
bezdomne
lub
dotknięte
wykluczeniem
z
dostępu
do
mieszkań
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

j)

osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

k)

osoby korzystające z PO PŻ.

w

rozumieniu

Wytycznych

W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

