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§ 1  

Informacje ogólne  

1. Regulamin określa zasady rekrutacji, prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych 

oraz zasady realizacji projektu UMIEM WIĘCEJ.  

2. Projekt pt.: UMIEM WIĘCEJ realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu z siedzibą przy ulicy Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz.  

3. Biuro projektu znajduje się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Łowiczu z siedzibą przy ulicy Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz – pokój 3. Czynne od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.  

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) Beneficjencie – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Łowiczu. 

b) Beneficjencie Ostatecznym - należy przez to rozumieć uczestnika projektu. 

c) Projekt systemowy - należy przez to rozumieć projekt UMIEM WIĘCEJ 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

d) EFS - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny. 

e) UE - należy przez to rozumieć Unię Europejską. 

f) Instrumenty aktywnej integracji (zawodowej, społecznej, zdrowotnej, 

edukacyjnej) - należy przez to rozumieć formy wsparcia o charakterze 

aktywizacyjnym mające doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek 

pracy, do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub 

możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie 

przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług 

społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej. 

g) PAL -  należy przez to rozumieć Program Aktywności Lokalnej. 

§ 2 

1. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 

Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 



integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

powiatowe centra pomocy rodzinie.  

2. Projekt realizowany jest od roku 2008 na podstawie kolejnych wniosków o 

dofinansowanie. W roku 2012 projekt realizowany jest w okresie 01.01.2012 r. do 

31.12.2011r. Część merytoryczna z zakresu aktywnej integracji organizowana będzie po 

otrzymaniu środków unijnych, nie wcześniej jednak niż od maja 2012r.  

3. Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej, z terenu powiatu łowickiego, 

będących w wieku aktywności zawodowej. 

4. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Łowickim 

reprezentowanym przez Zarząd a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.  

5. Celem projektu jest rozwój aktywnej integracji oraz pracy socjalnej wśród klientów 

PCPR.  

6. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.  

7. W okresie trwania projektu (2012r.) zrekrutowanych zostanie ogółem 111 osób, w tym 

83 osoby nowe i 28 osób powracających do projektu. 43 osoby otrzymają wsparcie w 

ramach PAL, z 50 osobami zostanie podpisana umowa na zasadzie kontraktu socjalnego, 

w stosunku do 18 osób sporządzone zostaną modyfikacje programów usamodzielnienia. 

§ 3 

Beneficjenci ostateczni 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba zgłaszająca chęć udziału w projekcie oraz 

spełniająca następujące warunki: 

I. Grupa I – osoby niepełnosprawne – 50 osób, w tym 38 (nowych), 12 powracających: 

a) mieszkańcy/i powiatu łowickiego, 

b) w wieku aktywności zawodowej, 

c) bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo lub zatrudnione, korzystające ze 

świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, oraz 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych,  

d) posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i/lub dokument równoważny, 

e) nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach w 

okresie realizacji projektu,  



II. Grupa II – młodzież pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

w wieku 18-25 lat (20 osób – 10 nowi i 10 powracający), w tym znajdująca się w 

rodzinach naturalnych, zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub/i 

osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i 

socjalizacyjnego, rodziny zastępcze: 

a) mieszkańcy/i powiatu łowickiego, 

b) w wieku aktywności zawodowej, 

c) bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo lub zatrudnione, korzystają ze 

świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej lub 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

d) objęte wsparciem PCPR, 

e) realizujące Indywidualny Program Usamodzielnienia, 

f) nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach w 

okresie realizacji projektu.  

III.  Grupa III  w ramach PAL – młodzież w wieku 15-18 lat (13 osób – 7 nowe i 6 

powracające) lub pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

w tym znajdująca się w rodzinach naturalnych lub zastępczych, rodziny zastępcze (28 

osób – nowe): 

a) mieszkańcy/ki powiatu łowickiego, 

b) w wieku aktywności zawodowej, 

c) objęte wsparciem PCPR, 

d) nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach w 

okresie realizacji projektu.  

 

W przypadku działań środowiskowych podejmowanych w ramach  Programu Aktywności 

Lokalnej uczestnikiem może być otoczenie grupy docelowej. 

§ 4 

Rekrutacja uczestników do projektu 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez pracowników socjalnych i inspektorów ds. 

rehabilitacji społecznej i zawodowej zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy 

rodzinie w Łowiczu. 



2. Nadzór nad prowadzoną rekrutacją prowadzi zespół zarządzający  projektem w 

składzie: Dyrektor PCPR w Łowiczu, koordynator projektu. 

3. Nabór do projektu prowadzony będzie na podstawie analizy dokumentów PCPR oraz 

rekomendacji pracowników socjalnych/inspektorów ds. rehabilitacji społecznej i 

zawodowej, zgodnie z zasadami realizacji projektów systemowych i/lub informacji 

pozyskanych i innych instytucji zajmujących się problematyką pomocy społecznej. 

Nabór do projektu prowadzony będzie też wśród osób zgłaszających się do PCPR po 

emisji spotów reklamowych w lokalnym radio lub ogłoszeń prasowych drukowanych w 

lokalnym dwutygodniku. 

4. Kandydaci do udziału w projekcie zobowiązani są do wypełnienia następujących 

dokumentów: 

a) ankiety rekrutacyjnej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załączniki 

nr 1 lub 2), 

b) oświadczenia (załącznik nr 3), 

c) oświadczenia o niepełnosprawności (załącznik nr 4). 

5. Dokumentacja rekrutacyjna (zgodnie § 4 pkt. 4 regulaminu) wraz z rekomendacjami 

pracowników socjalnych/inspektorów ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej, zostaje 

przekazana do zespołu zarządzającego, który na podstawie zebranej dokumentacji 

dokonuje wyboru uczestników projektu. 

6. O zakwalifikowaniu uczestnika do projektu decyduje spełnienie warunków określonych 

w § 3 niniejszego regulaminu. 

7. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli mieszkańcy obszarów wiejskich. 

8. Rekrutacja kończy się podpisaniem, nie później niż w dniu otrzymania pierwszej formy 

wsparcia, deklaracji uczestnictwa. 

9. W przypadku nie stawienia się osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie na 

spotkanie z pracownikiem socjalnym/inspektorem ds. rehabilitacji społecznej i 

zawodowej lub doradcą ds. osób niepełnosprawnych w celu zawarcia Umowy i 

podpisania wymaganych oświadczeń zostanie ona skreślona z listy osób 

zakwalifikowanych, a na jej miejsce zostanie wpisana osoba z listy osób rezerwowych.  

10. Lista rezerwowa – obejmująca maksymalnie 20 osób, zostanie utworzona spośród tych, 

którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w 

projekcie.  



11. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku 

rezygnacji, wykluczenia lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej 

zakwalifikowane.  

12. Decyzje o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie są ostateczne i nie przysługuje od 

nich odwołanie. 

§ 5 

Zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach projektu obejmuje: 

Grupa I – osoby niepełnosprawne: 

MODUŁ I  

- sfinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym z programem aktywizacji zawodowej, 

- sfinansowanie indywidualnego wsparcia psychologicznego, 

MODUŁ II 

- sfinansowanie udziału w kursie prawa jazdy kat. B, 

- sfinansowanie udziału w zajęciach rehabilitacyjnych, 

- indywidualne wsparcie psychologiczne, 

- indywidualne poradnictwo rodzinne. 

MODUŁ III 

- sfinansowanie wyjazdowego kursu komputerowego, 

- sfinansowanie udziału w zajęciach rehabilitacyjnych, 

- szkolenie z zakładania własnej działalności gospodarczej. 

Grupa II – młodzież pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

w wieku 18-25 lat 

- wypłata zagospodarowania w formie rzeczowej, 

- sfinansowanie udziału w kursie prawa jazdy kat. B, 

MODUŁ I 

- grupowe warsztaty z doradztwa zawodowego, 

- grupowe warsztaty komunikacji interpersonalnej, 

- grupowe poradnictwo prawne, 

- indywidualne wsparcie doradcy zawodowego. 

 MODUŁ II 

- trening kompetencji i umiejętności społecznych, 

- szkolenie z zakładania własnej działalności gospodarczej, 



- poradnictwo rodzinne indywidualne i grupowe. 

Grupa III  w ramach PAL 

MODUŁ I 

- usługi wspierające aktywizację edukacyjną (korepetycje), 

- 10 dniowy obóz z programem aktywności społecznej i zawodowej.  

MODUŁ II 

- sfinansowanie kosztu bursy i wyżywienia. 

MODUŁ III 

- wyjazdowe weekendowe seminarium integracyjne z poradnictwem rodzinnym, 

- poradnictwo rodzinne indywidualne, 

- objęcie opieką koordynatora pieczy zastępczej. 

Ponadto organizowane będą spotkania informacyjno-promocyjne na rozpoczęcie i 

podsumowanie projektu, w których wezmą udział Uczestnicy projektu, przedstawiciele 

powiatu, PCPR, 2 wycieczki integracyjne, impreza o charakterze turystycznym z 

programem aktywności społecznej dla dzieci w rodzinach zastępczych. 

§ 6  

Zasady uczestnictwa w projekcie  

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest: 

 1) Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  

2) Potwierdzania uczestnictwa na liście obecności,  

3) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i przestrzegania zasad monitoringu.  

2. Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w projekcie uczestnik zobowiązany jest 

do uczestnictwa, w co najmniej 80% zajęć objętych programem.  

3. Dopuszcza się możliwość usprawiedliwienia nieobecności spowodowanych chorobą lub 

ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie 

przedstawionego zwolnienia lekarskiego, karty leczenia szpitalnego lub stosownego 

wyjaśnienia w formie pisemnej.  

4. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik jest zobowiązany 

do uzyskania zgody zespołu projektowego na kontynuację uczestnictwa w projekcie.  

5. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:  

1) Przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nieuzyskania od zespołu projektowego 

zgody na kontynuację uczestnictwa w projekcie,  



2) Niewypełnienia ankiet ewaluacyjnych lub nieprzestrzeganie zasad monitoringu,  

3) Złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa.  

§ 7  

Zasady monitoringu uczestników projektu  

1. Uczestnik zobowiązuje się do podpisywania listy obecności oraz wypełniania ankiet 

ewaluacyjnych/oceniających poszczególne formy wsparcia prowadzone w ramach projektu.  

2. Uczestnik zobowiązuje się podać Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

dane niezbędne do wypełnienia kwestionariusza PEFS.  

3. Uczestnik ma prawo wpływać na profilowanie tematyki zajęć realizowanych w projekcie 

poprzez przekazywanie ustnie lub pisemnie informacji o proponowanych zmianach 

Koordynatorowi lub wykładowcy prowadzącemu zajęcia.  

4. Uczestnik w trakcie prowadzonej rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji projektu, co 

poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie 

danych osobowych.  

 

§ 8 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w projekcie przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik 

zobowiązuje się dostarczyć informację o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź za 

pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Projektu w najwcześniej możliwym terminie.  

2. W przypadku rezygnacji z zajęć projektu w trakcie ich trwania Uczestnik zobowiązany jest 

do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.  

 

§ 9  

Postanowienia końcowe  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.01.2012r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.  

2. Regulamin jest dostępny w Biurze projektu, sekretariacie PCPR (pokój 1) i na stronie 

internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu - www.pcpr.lowicz.pl w 

zakładce Program UMIEM WIĘCEJ.  

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w 

czasie trwania projektu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.  



4. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Uczestników projektu.  

5. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa w 

projekcie.  

6. Komunikacja w projekcie będzie odbywać się przez stronę internetową projektu 

www.pcpr.lowicz.pl, pocztę elektroniczną malgosiapcpr@o2.pl, pocztę: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, 99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30, telefonicznie: tel./fax 46 837 03 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie  

UMIEM WIĘCEJ 

 

ANKIETA WSTĘPNA – REKRUTACYJNA 

uczestników projektu systemowego UMIEM WIĘCEJ współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój 

i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizowanego przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

 

1. Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………... 

 

2. Adres …………………………………………………………………………………… 

 

3. Nr telefonu ………………………………………….. 

 

4. Adres e-mail ………………………………………… 

 

5. Jaki Pani/Pan posiada orzeczony stopień niepełnosprawności? 

znaczny   umiarkowany   lekki 

 

6. Czy jest Pani/Pan osoba bezrobotną    TAK   NIE 

 

7. Czy jest Pani/Pan zatrudniony    TAK   NIE 

 

8. Jeśli jest Pani/Pan zatrudniony to proszę podać miejsce zatrudnienia 

………………………………………………………………………………………… 

 

9. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie ………………………………………………….. 

 

10. Czy chce Pani/Pan zmienić swoją sytuację społeczno – zawodową 

         TAK   NIE 

11. Co robi Pani/Pan, aby tę sytuację poprawić …………………………………………... 

........................................................................................................................................... 

 

12. Czy jest Pani/Pan chętny/a do podjęcia pracy   TAK   NIE 



 

13. Jak Pani/Pan widzi swoje szanse na rynku pracy 

dobrze   średnio   źle  

 

 

14. Czy czuje Pani/Pan obawy przed podjęciem pracy?  TAK   NIE 

 

15. Czy jest Pani/Pan dyspozycyjna/y    TAK   NIE 

 

16. Czy wyraża Pani/Pan chęć uczestnictwa w warsztatach mających na celu pomoc w 

powrocie na rynek pracy?      TAK   NIE 

 

17. Czy podjęte szkolenia będzie Pani/Pan realizować przez okres kilku miesięcy 

TAK   NIE 

 

18. Czy występują jakieś ograniczenia spowodowane stanem zdrowia do podjęcia przez 

Panią/Pana pracy?       TAK   NIE 

 

19. Jakie motywy skłoniły Panią/Pana do wzięcia udziału projekcie (można zaznaczyć 

kilka odpowiedzi) 

 Podniesienie kwalifikacji zawodowych 

 

 Wzrost własnej pozycji na lokalnym rynku pracy 

 

 Podniesienie motywacji do działania 

 

 Wzrost pewności siebie 

 

 Chęć podjęcia pracy 

 

 Poznanie nowych ludzi 

 

 Wzrost kompetencji i aktywności 

 

 Wzrost motywacji i aspiracji życiowych 

 

 Zdobycie nowych umiejętności i uprawnień 

 

Wzmocnienie własnej osobowości 

  

 Poznanie form radzenia sobie z własnymi problemami 

 

Wzrost aspiracji zawodowych 

 



Podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości 

  

 

Należy wybrać przynajmniej jedną formę z n/w aktywizacji 

 

 

20. W jakich zajęciach w ramach aktywizacji zawodowej chciałaby/chciałby Pani/Pan 

wziąć udział? (tylko w jednym) 

Trening kompetencji zawodowych 

 

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym 

 

Nie chcę uczestniczyć w zajęciach w ramach aktywizacji zawodowej 

 

21. W jakich treningach w ramach aktywizacji społecznej chciałaby/chciałby Pani/Pan 

wziąć udział? (można wybrać dwa) 

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne 

 

Indywidualne poradnictwo rodzinne 

 

Prawo jazdy kat. B 

 

Podstawy obsługi komputera 

 

ABC przedsiębiorczości jak założyć i prowadzić własną działalność 

 

Nie chcę uczestniczyć w zajęciach w ramach aktywizacji zawodowej 

 

22. W jakich formach w ramach aktywizacji zdrowotnej chciałaby/chciałby Pani/Pan 

wziąć udział? (można wybrać jedno) 

Zajęcia rehabilitacyjne 

 

Turnus rehabilitacyjny 

 

Nie chcę uczestniczyć w zajęciach w ramach aktywizacji zdrowotnej. 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie moich danych osobowych - w bazie danych 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji do projektu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.). 

 

       ………………………………………….. 

        Czytelny podpis 



 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie  

UMIEM WIĘCEJ 

 

ANKIETA REKRUTACYJNA 

 
Uczestników projektu systemowego UMIEM WIĘCEJ współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizowanego przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

 

1. DANE OSOBOWE 

UCZESTNIKA 

 

IMIĘ/IMIONA I 

NAZWISKO 

 

DATA I MIEJSCE 

URODZENIA 

 

PESEL 

 

 

MIEJSCE 

ZAMELDOWANIA 

 

DOKŁADNY ADRES DO 

KORESPONDENCJI 

 

NUMER TELEFONU DO 

KONTAKTU 

 

ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ  

(e-mail) 

 

 

 

 

2. DANE OSOBOWE 

OPIEKUNA  

 

IMIĘ/IMIONA I 

NAZWISKO 

 

PESEL  

ADRES DO KONTAKTU I 

KORESPONDENCJI  

 

 



NUMER TELEFONU DO 

KONTAKTU 

 

ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ  

(e-mail) 

 

 

3. Jestem wychowankiem placówki opiekuńczo – wychowawczej,  

TAK  NIE 

4. Jestem wychowankiem rodziny zastępczej (w wieku 15-25 lat)  

TAK  NIE 

5. Kontynuuję naukę/kształcę się: TAK  NIE 

W systemie:     dziennym   zaocznym   wieczorowym 

Na poziomie:    podstawowym  gimnazjalnym  ponadgimnazjalnym 

    pomaturalnym   wyższym 

 

6. Nazwa szkoły (dokładny adres): ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Klasa …………………………………………………………………………………………. 

 

7. Czy chciałbyś/chciałabyś uczestniczyć w projekcie UMIEM WIĘCEJ organizowanym 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, mającym na celu zdobycie i 

podnoszenie kwalifikacji:      TAK   NIE 

8. Proszę wskazać w jakich treningach w ramach aktywizacji społecznej 

chciałbyś/chciałabyś uczestniczyć?  

  grupowe warsztaty komunikacji interpersonalnej 

  grupowe poradnictwo prawne 

   trening kompetencji i umiejętności społecznych 

   szkolenie zakładanie własnej działalności gospodarczej 

   poradnictwo rodzinne 

   zagospodarowanie w formie rzeczowej 

  kurs prawo jazdy kat. B  

 obóz 10 dniowy z programem aktywności społecznej i zawodowej 

  nie chcę uczestniczyć w zajęciach w ramach aktywizacji społecznej 

 

9. W jakich zajęciach w ramach aktywizacji zawodowej chciałbyś/chciałabyś 

uczestniczyć? 

  grupowe warsztaty z doradztwa zawodowego 

  indywidualne wsparcie doradcy zawodowego 

  nie chcę uczestniczyć w zajęciach w ramach aktywizacji zawodowej 

 



10. W jakich zajęciach, kursach, szkoleniach w ramach aktywizacji edukacyjnej 

chciałbyś/chciałabyś uczestniczyć? 

 

  usługi wspierające aktywizację edukacyjną (korepetycje) 

 sfinansowanie kosztów bursy 

 

  

Wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji do projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

      …………………………………………………… 

        (czytelny podpis) 

 

 



 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

  

ZGODA RODZICA ZASTĘPCZEGO NA UDZIAŁ W PROJEKCIE  

UMIEM WIĘCEJ 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego podopiecznego 

…………………………………………………………………………………………………... 

     (imię i nazwisko dziecka) 

w projekcie UMIEM WIĘCEJ współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. Potwierdzam prawidłowość informacji zawartych w ankiecie rekrutacyjnej dziecka. 

2. Jestem świadomy/-a, iż mój podopieczny/-na uczestnicząc w projekcie zobowiązany/-na 

jest do przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie. 

3. Oświadczam, iż zapoznałem/-am się i akceptuję warunki Regulaminu uczestnictwa  

w projekcie. 

4. Oświadczam, iż stan zdrowia podopiecznego/-ej nie wykazuje przeciwwskazań do udziału 

we wskazanych formach aktywizacji. 

5. Zobowiązuję swojego podopiecznego/-nej do wypełniania ankiet związanych z realizacją  

i oceną projektu oraz monitorowaniem jego rezultatów w okresie uczestnictwa w projekcie. 

6. Oświadczam, że mój podopieczny/-na nie korzysta z identycznych form wsparcia w 

ramach innych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego/-nej 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 

101 poz. 926 z późn. zm.) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w celach 

związanych z realizacją projektu UMIEM WIĘCEJ. 

 

 

……………………………………..    …………………………………… 

 (miejscowość i data)                  (czytelny podpis opiekuna ) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie  

UMIEM WIĘCEJ 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że: 

 Nie korzystam z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach w 

okresie uczestnictwa w projekcie UMIEM WIĘCEJ. 

 Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana, że wsparcie, które otrzymuję w 

ramach projektu realizowanego przez PCPR w Łowiczu jest współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Zostałem/Zostałam zapoznana z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie UMIEM 

WIĘCEJ. 

 Będę dobrowolnie i systematycznie uczestniczył/a w działaniach realizowanych w 

ramach projektu. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

                  Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie  

UMIEM WIĘCEJ 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

Oświadczam, ze jestem osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. Na podstawie orzeczenie Nr …………………………… 

 

 

 

…………………………………………….. 

               Data i czytelny podpis 

 


