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ZARZADZENTE NR 261241}
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZTNIE VII RADOIIIIU

z dnia 17 listopada 2OL4 roku

w spraw¡e wprowadzenia zmian do Regulaminu uczestnictwa w Proiekcie
,,Daimy szanse" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
Priorytet Vil Promocja integracii spolecznej Dzialanie 7.L Rozwói
i upowszechnianie aktywnej ¡ntegraci¡ Poddzialanie 7.L.2 Rozwói
i upowszechn¡anie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie g 7 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Radomiu wprowadzonego Uchwalq Zarzqdu Powiatu Radomskiego
Nr L73|2OL2 z dnia 22 marca 2AL2 roku oraz Uchwaly Zarzqdu Powiatu Radomskiego
Nr 163/2012 z dnia 1 marca 20LZ roku w sprawie udzielenia pelnomocnictwa
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu do podejmowania
wszefkich czynnoéci w zakresie realizacji w latach 2AL2 - 20L4 projektu systemowego
pn. ,,Dajmy szansq" wspólfinansowanego ze érodków Unii Europeiskiei w ramach
Europejskiego Funduszu Spolecznego i 5 6 ust. 4 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie
,,Dajmy szansq" wprowadzonego zarzqdzeniem Dyrektora PCPR w Radomiu Nr 6/2014
z dnia 07 marca 2At4 roku zarzqdzam, co nastepuje:

5 1

Wprowadzam nastgpujace zmiany do Regulaminu
szansg" w 2AI4 roku:

1) S 4 ust. 5 pkt a nadaje siq brzmienie:
5. Planowane formy wsparcia w odniesieniu do

uczestnictwa w Projekcie,,Dajmy

poszczególnych grup Uczestników
projektu sq nastqpujace :

a. dla 30 osób niepelnosprawnych (uczestnicz4cych w proiekcie po raz
pierwszy razem z opiekunami) planuje s¡e realizacjq nastqpujqcych
instru mentów:

¡ instrument aktywizacji spolecznej organizacja i finansowanie poradnictwa
i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji
2yciowych i umiejqtnoéci spoleczno zawodowych umo2liwiajAcych docelowo
powrót do Zycia spoleczn€go, w tym powrót na rynek pracy i aktywizacjQ
zawodow4 wyjazdowe warsztaty grupowe z psychologiem w zakresie
podniesienia kompetencji Zyciowych i umiejqtnoÉci spoleczno - zawodowych dla
osób niepelnosprawnych ;

o instrumenty aktywizacji spolecznej organizacja i finansowanie uslug wsparcia
i aktywizacji rodzin wyjazdowe warsztaty grupowe z psychologiem dla
opiekunów osób niepelnosprawnych w zakresie motywacyjnego oddzialywania na
osoby niepelnosprawne oraz wspolpraca osób niepeNnosprawnych i opiekunów
z asystentem rodzin, wyjazdowy kurs pierwszej pomocy dla opiekunów osób
niepelnosprawnych, wyjazdowe warsztaty w zakresie przeciwdzialania wypaleniu
w opiece nad osobq niepelnosprawna;

¡ instrument aktywizacji zdrowotnej - sfinansowanie zajgó rehabilitacyjnych zgodnie
z potrzebami osób niepelnosprawnych - zajecia/zabiegi rehabilitacyjne w oérodku
dostosowanym do potrzeb osób niepelnosprawnych;
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. instrument aktywizacji zawodowej organizacja i finansowanie uslug
wspierajAcych aktywizacjq zawodowa warsztaty grupowe z doradcq
zawodowym;

. instrumenty aktywizacji spolecznej organizacja i finansowanie poradnictwa
wsparc¡a indywidualnego w zakres¡e podniesienia kompetencji Zyciowych
um¡ejetnoóc¡ spoleczno zawodowych - wyjazdowe warsztaty wizailu

iautoprezentacji, zaiecia podnoszAce kompetencje 2yciowe, wyjazdowy trening
samodzielno5ci i zaradno5ci Zyciowej;

o instrument aktywizacji spo+ecznej organizacja i finansowanie poradnictwa
i wsparcia indywidualnego w zakresie podniesien¡a kompetencji Zyciowych
iumiejqtnoÉci spoleczno zawodowych - Punkt Informacyjno Konsultacyjny
(poradnictwo psychologiczne, poradnictwo z zakresu prawa administracyjnego,
prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, ubezpieczeñ spoNecznych, nt.
praw i  uprawn¡eñ, i tp.) .

2) 5 4 ust. 5 pkt b nadaje sig brzmienie:
b. dla L4 osób niepelnosprawnych (uczestniczqcych w projekcie po Íaz

pierwszy bez opiekunów) planuje siq realizacje nastepujqcych instrumentów:
o instrument aktywizacji spolecznej organizacja i finansowanie treningów

kompetencji i umiejqtno6ci spolecznych - grupowy trening kompetencji
i umiejqtno$ci spoNecznych

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

r instrument aktywizacji zawodowej organizacja i finansowanie uslug
wspierajacych aktywizacjq zawodowq - wyjazdowe warsztaty grupowe z doradc4
zawodowym;

. instrument aktywizacji edukacyjnej - skierowanie i sfinansowanie zajeé w ramach
podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania
nowych kompetencji i umiejqtnoéci umo2liwiajqcych aktywizacjq zawodowq
kursy i szkolenia zawodowe;

o instrumenty aktywizacji spoNecznej organizacja i finansowanie poradnictwa
wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji 2yciowych
umiejqtnoéci spoleczno zawodowych - wyjazdowe warsztaty wizazu
autoprezentacji, zajqcia podnoszqce kompetencje 2yciowe, wyjazdowy trening

gospodarowania budzetem domowym;
. instrument aktywizacji spolecznej organizacja if inansowanie poradnictwa

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, ubezpieczeri spolecznych, nt.
praw i  uprawnieñ, i tp.) .

2) S 4 ust. B pkt b nadaje sig brzmienie:
b. t2 dniowych wyjazdowych warsztatów wizaZu i autoprezentacji poN4czonych z
zajqciami podnoszqcymi kompetencje Zyciowe dla osób niepelnosprawnych i ich
opiekunów (zajecia warsztatowe, trening samodzielnoéci i zaradnoéci Zyciowej/trening
gospodarowania budZetem domowym dla osób niepeNnosprawnych; zajeciá
szkoleniowe i warsztatowe dla opiekunów osób niepeNnosprawnych; wspólpraca
z asystentami rodzin dla osób niepelnosprawnych i ich opiekunów).

Projekt ,,Dajmy szansg" jest wspólfinansowany ze Srodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego
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s 2

Pozostate postanow¡enia Regulaminu nie ulegajq zmianie.

s 3

Zarzqdzenle wchodzi w Zycie z dniem podpisnia.
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