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KOMUNIKAT
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu rekrutacii

i Regulaminu uczestnictwa w projekcie systemowym pn. ,,Dajmy szanse"
realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

Od dnia 22 l istopada 2013 roku po uprzednim zatwierdzen¡u zmian we wniosku
o dofinansowanie projektu "pn. 

,,Dajmy szanse" przez Mazowieckq Jednostke Wdrazania
Programéw Unijnych w Warszawie wprowadzono zmiany do Regulaminu rekrutacji
i Regulaminu uczestnictwa w Projekcie systemowym pn. ,,Dajmy szanse".

Zarz4dzen¡em Nr 24í2OLZ z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do Regulaminu rekrutacji w Projekcie ,,Dajmy szansq"
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Priorytet VII
Promocia integracji spolecznej Dzialanie 7.L Rozwój i upowszechnianie
aktywnei integracji Poddzialanie 7.L.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie zwiqkszono grupe docelowq ze
102 do 104 Uczestników projektu. lednoczeénie zaktualizowano iloéé kobiet imgzczyzn
wchodzqcych w sklad grupy docelowej.

Zam,4dzeniem Nr 22l2OLg z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie ,,Dajmy szansq"
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki prioffiet VII
Promocja integracji spolecznej Dzialanie 7.! Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji Poddzialanie 7.L.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracii przez powiatowe centra pomocy rodzinie rozszerzono formy wsparcia dla
osób niepelnosprawnych i zwiqkszono iloéé Uczestników projektu w poszczególnych
podgrupach w zwiqzku ze zwiqkszeniem grupy docelowej. Zmiany w regulaminie sA
nastqpujq.ce:
1) 5 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. W 2013 roku wsparciem obejmiemy 104 Uczestników Projektu, w tym nowi:
66 osób ipowracajacy/kontynuujacy uczestnictwo w projekcie:38 osób. Osoby
niepelnosprawne w tej grupie stanowiq 65 osób, usamodzielniani wychowankowie
rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastqpczej 29 oséb, niepelnoletni wychowankowie
rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastqpczej - 10 osób."

2) 5 4 ust. 5 pkt a otrzymuje brzmienie:
5. Planowane formy wsparcia w odniesieniu do poszczególnych grup Uczestników
projektu sq nastgpujace :

a.,,dla 22 osób niepelnosprawnych (powracajqcych lub kontynuujAcych udzial
w proiekcie razem z opiekunam¡) planuje s¡e realizacjq nastepujacych
instrumentów:

o instrument aktywizacji spolecznej organizacja if inansowanie poradnictwa
i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji
zyciowych i umiejqtnoéci spoleczno zawodowych umo2liwiajqcych docelowo
powrót do 2ycia spoleczn€go, w tym powrót na rynek praCy i aktywizacjq
zawodowq wyjazdowe warsztaty grupowe z psychologiem dla osób
niepelnosprawnych;

I instrument aktywizacji spolecznej organizacja i finansowanie usNug wsparcia
i aktywizacji rodzin wyjazdowe warsztaty grupowe z psychologiem dla

Proiekt ,,Dajmy szansg" jest wspólfinansowany ze érodków Unii Europejskiej
w ramach Europeiskiego Funduszu Spolecznego
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opiekunów osób niepelnosprawnych w zakresie mobilizacyjnego oddzialywan¡a na
osoby niepelnosprawne araz wspólpraca osób niepeNnosprawnych i opiekunów
z asystentem rodzin, wyjazdowy kurs pierwszej pomocy dla opiekunów osób
n iepeNnosprawnych;

. instrument aktywizacji zdrowotnej - sfinansowanie zajgé rehabilitacyjnych zgodnie
z potrzebami osób niepeNnosprawnych - zajecialzabiegi rehabilitacyjne w oérodku
dostosowanym do potrzeb osób niepelnosprawnych;

o instrument aktywizacji zawodowej organ¡zacja i finansowan¡e uslug
wspierajqcych aktywizacjq zawodowq - warsztaty grupowe z doradca zawodowym
instrument aktywizacji edukacyjnej - skierowanie i sfinansowanie zajqé w ramach
podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania
nowych kompetencji i umiejetnoéci umo2liwiaj4cych aktywizacjq zawodow4
kursy i szkolenia zawodowe;
instrument aktywizacji spolecznej organizacja if inansowanie poradnictwa
i wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji zyciowych
iumiejgtnoóci spoNeczno zawodowych - Punkt Informacyjno Konsultacyjny
(poradnictwo psychologiczne, poradnictwo z zakresu prawa administracyjnego,
prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, ubezpieczeri spolecznych,
nt. praw i uprawnieñ, itp.).

r instrument aktywizacji spoNecznej - organizacja i finansowanie poradnictwa
wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji zyciowych
umiejqtnoéci spoNeczno zawodowych wyjazdowe warsztaty wizahu
autoprezentacj i pol4czone z zajqciam i pod noszAcym i kompetencje 2yciowe. "

3) 5 4 ust. 5 pkt b otrzymuje brzmienie:
b. ,,dla 22 osób niepelnosprawnych (uczestniczqrych w projekcie po raz pierwszy

razem z opiekunami) planuje siq realizacje nastqpujacych instrumentów:
o instrument aktywizacji spolecznej organizacja if inansowanie poradnictwa

i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji
Zyciowych i umiejqtnoSci spoleczno zawodowych umoZliwiajqcych docelowo
powrót do Zycia spolecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktyw¡zacje
zawodowq wyjazdowe warsztaty grupowe z psychologiem dla osób
n iepelnosprawnych;

. instrument aktywizacji spolecznej organizacja if inansowanie uslug wsparcia
i aktywizacji rodzin wyjazdowe warsztaty grupowe z psychologiem dla
opiekunów osób niepelnosprawnych w zakresie mobilizacyjnego oddzialywania na
osoby niepelnosprawne oraz wspólpraca .osób niepelnosprawnych i opiekunów
z asystentem rodzin, wyjazdowy kurs pierwszej pomocy dla opiekunów osób
niepelnosprawnych;

. instrument aktywizacji zdrowotnej - sfinansowanie zaieó rehabilitacyjnych zgodnie
z potrzebami osób niepeNnosprawnych - zajecialzabiegi rehabilitacyjne w o$rodku
dostosowanym do potrzeb osób niepeNnosprawnych;

¡ instrument aktywizacji zawodowej organizacja i finansowanie uslug
wspier{qcych aktywizacjq zawodowq warsztaty grupowe z doradca
zawodowym;

e instrument aktywizacji spoNecznej organizacja i finansowanie poradnictwa
i wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji 2yciowych
iumiejqtnoéci spoleczno zawodowych - Punkt Informacyjno Konsultacyjny
(poradnictwo psychologiczne, poradnictwo z zakresu prawa administracyjnego,
prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, ubezpieczeñ spolecznych, nt.
praw i uprawnieri, i tp.).

ProJekt ,,Dajmy szansg" Jest wspólfinansowany ze érodków Unii Europejskiej
w ramach EuropeJskiego Funduszu Spolecznego
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. instrument aktywizacji spolecznej - organizacja i finansowanie poradnictwa
i wsparcia indywidualnego w zakres¡e podn¡esienia kompetencj¡ 2yciowych
i umiejetnoéci spoleczno zawodowych wyjazdowe warsztaty wiza2u
i autoprezentacji polqczone z zajec¡ami podnoszacymi kompetencje Zyciowe."

4) 5 4 ust. 5 pkt c otrzymuje brzmienie:
c. ,,dla 21 osób niepelnosprawnych (uczestniczqcych w projekcie po raz pierwszy bez

opiekunów) planuje siq realizacje nastepujqcych instrumentów:
. instrument aktywi2acji spoNecznej organizacja if inansowanie treningów

kompetencji iumiejetno5ci spolecznych - grupowy trening kompetencji
i umiejqtno$ci spolecznych

o instrument aktywizacji zdrowotnej - sfinansowanie zajeé rehabilitacyjnych zgodnie
z potrzebami osób niepelnosprawnych - zajecia/zabiegi rehabilitacyjne w oérodku
dostosowanym do potrzeb osób niepelnosprawnych;

. instrument aktywizacji zawodowej organizacja i finansowanie uslug
wspierajAcych aktywizacjg zawodowq - wyjazdowe warsztaty grupowe z doradcq
zawodowym ABC Przedsiqbiorczoéci ;

. instrument aktywizacji edukacyjnej - skierowanie i sfinansowanie zajqé w ramach
podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania
nowych kompetencji i umiejgtno$ci umoZliwiajqcych aktywizacjq zawodowq
kursy i szkolenia zawodowe;

o instrument aktywizacji spolecznej organizacja if inansowanie poradnictwa
i wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji Zyciowych
iumiejqtno6ci spoleczno zawodowych - Punkt Informacyjno Konsultacyjny
(poradnictwo psychologiczne, poradnictwo z zakresu prawa administracyjnego,
prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, ubezpieczeñ spoNecznych, ñt.
praw i uprawnieri, i tp.).

. instrument aktywizacji spotecznej - organizacja i finansowanie poradnictwa
wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji zyciowych
umiejqtnoéci spoleczno zawodowych wyJazdowe warsztaty wizaZu
autoprezentacji polqczone z zajgciam i pod noszAcym ¡ kompetencje Zyciowe. "

5) 5 4 ust. 5 pktd otrzymuje br¿mienie:
d. , ,d la 13 usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej  pieczy

zastepczej (uczestniczqcych w projekcie po raz pierwszy) planuje siq realizacjq
nastepujacych i nstru mentów :

¡ instrument aktywizacji spoNecznej organizacja if inansowanie treningów
kompetencji i umiejQtnoéci spolecznych - grupowy trening kompetencji
i umiejetno5ci spolecznych;
instrument aktywizacji zawodowej organizacja i finansowanie usNug
wspierajacych aktywizacjq zawodowq - warsztaty grupowe z doradcq zawodowym
z zakresu preorientacji zawodowej ;
instrument aktywizacji edukacyjnej - skierowanie i sfinansowanie zajeó w ramach
podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania
nowych kompetencji i umiejqtnoéci umoZliwiajacych aktywizacjq zawodowq
kursy i szkolenia zawodowe;

. instrument aktywizacji spo+ecznej organizacja i finansowanie poradnictwa
i wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji 2yciowych
i umiejqtnoéci spoieczno zawodowych - wyjazdowe poradnictwo grupowe
z zakresu problematyk¡ prorodzinnej;

Projekt ,,Dajmy szansq" jest wspólfinansowany ze érodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego
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o instrument aktywizacji spo+ecznej organ¡zacja i finansowanie poradn¡ctwa
i wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji zyciowych
iumiejqtnoéci spoleczno zawodowych - Punkt Informacyjno Konsultacyjny
(poradnictwo psychologiczne, poradnictwo z zakresu prawa administracyjnego,
prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, ubezpieczeñ spolecznych, nt.
praw i uprawn¡eñ, itp.)".

6) 5 4 ust. B otrzymuje brzmienie:

,,8. Instrumenty zaplanowane do realizacji dla osób niepelnosprawnych i ich opiekunów w
formie wyjazdowej zostanA przeprowadzone podczas:

a. 12 dniowego wyjazdu aktywizacyjno - rehabilitacyjno - integracyjnego (zajqcia z
psychologiem, zajgcia/zabiegi rehabilitacyjne, wspólpraca z asystentami rodzin).
Koszty pobytu, wyZywienia, transportu, ubezpieczenia i realizacji zajqó
aktywizacyjnych (w tym zatrudnienie kadry) dla osób niepelnosprawnych i ich
opiekunÓw oraz zajetlzabiegów rehabilitacyjnych dla oséb niepelnosprawnych
zostan4 sfinansowane ze Érodków projektu;

b.7 dniowego wyjazdowych warsztatów wizaZu iautoprezentacj i  d la osób
niepelnosprawnych i ich opiekunów (zajqcia warsztatowe dla osób
niepelnosprawnych, zajqcia szkoleniowe dla opiekunów osób niepelnosprawnych,
zajqcia podnosz4ce kompetencje Zyciowe dla wszystkich). Koszty pobytu,
wyZywienia, transportu, ubezpieczenia i realizacji zajeó (w tym zatrudnienie
kadry) dla osób niepelnosprawnych i ich opiekunów oraz zajqé podnoszAcych
kompetencje Zyciowe zostanq sfinansowane ze érodków projektu."

Projekt ,,Dajmy szansg" jest wspólfinansowany ze érodków Unii Europejskiei
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego


