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Radom, dnia 21 listopada 2g^14 roku

KOMUNIKAT

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu uczestnictwa w Proiekcie
systemowym pn. ,,Dajmy szanse"

real¡zowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

Od dnia t7 l istopada 2A1,4 roku po uprzednim zatwierdzen¡u zmian we wn¡osku
o dofinansowanie projektu pn. ,,Dajmy szanse" przez Mazowiecka Jednostkq Wdra2ania
Programów Unijnych w Warszawie wprowadzono zmiany do Regulaminu uczestnictwa
w Projekcie systemowym pn. ,,Dajmy szanse".

Zarz1dzeniem Nr 26l2AL4 z dnia t7 listopada 2Ot4 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie ,,Dajmy szansq"
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Priorytet VII
Promocja integracji spolecznei Dzialanie 7.t Rozwój i upowszechnianie
aktywnej ¡ntegraci¡ Poddzialanie 7,1 .2 Rozwój i upowszechnianie aktywnei
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie zostaNy rozszerzone formy
wsparcia dla osób niepelnosprawnych oraz ich opiekunów. Zmiany w regulaminie sE
nastqpujace:
1) 5 4 ust. 5 pkt a nadaje sie brzmienie:

5. Planowane formy wsparcia w odniesieniu do poszczególnych grup Uczestników
projektu sq nastqpujace :

a. dla 30 osób niepelnosprawnych (uczestniczAcych w projekcie po raz
pierwszy razem z opiekunami) planuje sie realizacjq nastqpujqcych
instrumentów:

r instrument aktywizacji spolecznej organizacja i finansowanie poradnictwa
i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji
zyciowych i umiejqtnoéci spoleczno zawodowych umo2liwiajEcych docelowo
powrét do 2ycia spoleczn€go, w tym powrót na rynek pracy i aktywizacje
zawodow4 wyjazdowe warsztaty grupowe z psychologiem w zakresie
podniesienia kompetencji 2yciowych i umiejqtno6ci spoleczno - zawodowych dla
osób niepelnosprawnych ;

¡ instrumenty aktywizacji spofecznej organizacja ifinansowanie ustug wsparcia
i aktywizacji rodzin wyjazdowe warsztaty grupowe z psychologiem dla
opiekunów osób niepelnosprawnych w zakresie motywacyjnego oddziatywania na
osoby niepelnosprawne oraz wspólpraca osób niepelnosprawnych i opiekunów
z asystentem rodzin, wyjazdowy kurs pierwszej pomocy dla opiekunÓw osób
niepelnosprawnych, wyjazdowe warsztaty w zakresie przeciwdzialania wypaleniu
w opiece nad osobq niepelnosprawnq;
i nstru ment aktywizacj i zd rowotnej - sfi na nsowan ie zajqó reha bi litacyj nych
z potrzebami osób niepelnosprawnych - zajqcia/zabiegi rehabilitacyjne w
dostosowanym do potrzeb osób niepelnosprawnych;
instrument aktywizacji zawodowej organizacja i finansowanie
wspieraj4cych aktywizacjq zawodowq warsztaty grupowe z

zgodnie
oérodku

ustug
doradcq

zawodowym;
o instrumenty aktywizacji spolecznej organizacja i finansowanie poradnictwa

i wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji Zyciowych
i umiejetno5ci spoleczno zawodowych wyjazdowe warsztaty wiza2u
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i autoprezentacji, zajec¡a podnoszace kompetencje 2yciowe, wyjazdowy trening
samodzielnoéci i zaradnoéci zyciowej ;

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

2) 5 4 ust. 5 pkt b nadaje siq brzmienie:
b. dla L4 osób niepelnosprawnych (uczestniczqcych w projekcie po Íaz' pierwszy bez opiekunów) planuje siq realizacjq nastqpujacych instrumentów:
o instrument aktywizacji spolecznej organizacja i finansowanie treningów

kompetencji i umiejqtnoéci spolecznych - grupowy trening kompetencji
i umiejqtnoéci spoNecznych

o instrument aktywizacji zdrowotnej - sfinansowanie zaieó rehabilitacyjnych zgodnie
z potrzebami osób niepelnosprawnych - zajqcialzabiegi rehabilitacyjne w oérodku
dostosowanym do potrzeb osób niepelnosprawnych;

¡ instrument aktywizacji zawodowej organizacja i finansowanie uslug
wspierajacych aktywizacjg zawodowq - wyjazdowe warsztaty grupowe z doradcA
zawodowym;

o instrument aktywizacji edukacyjnej - skierowanie i sfinansowanie zaigé w ramach
podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania
nowych kompetencji i umiejqtno5ci umo2liwiajqcych aktywizacjg zawodowq
kursy i szkolenia zawodowe;

r instrumenty aktywizacji spolecznej organizacja i finansowanie poradnictwa
wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji 2yciowych
umiejgtnoéci spoleczno zawodowych - wyjazdowe warsztaty wiza2u
autoprezentacji, zajqcia podnoszqce kompetencje Zyciowe, wyjazdowy trening

gospodarowania budzetem domowym;
r instrument aktywizacji spolecznej organizacja i finansowanie poradnictwa

i wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji 2yciowych
i umiejqtno5ci spoleczno zawodowych - Punkt Informacyjno Konsultacyjny
(poradnictwo psychologiczne, poradnictwo z zakresu prawa administracyjnego,
prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, ubezpieczeri spoNecznych, ñt.
praw i uprawnieñ, itp.).

2) g 4 ust. 8 pkt b nadaje siq brzmienie:
b. L2 dniowych wyjazdowych warsztatów wizaZu i autoprezentacji polqczonych z
zajqciami podnoszqcymi kompetencje Zyciowe dla osób niepeNnosprawnych i ich
opiekunów (zajqcia warsztatowe, trening samodzielnoéci i zaradnoÉci zyciowej/trening
gospodarowania bud2etem domowym dla osób niepelnosprawnych; zajqcia
szkoleniowe iwarsztatowe dla opiekunów osób niepelnosprawnych; wspólpraca
z asystentami rodzin dla osób niepeNnosprawnych i ich opiekunów).
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