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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Dyrektora PCPR 

w Łowiczu nr/f//2020 z dnia 14.05.2020r. 

Projekt „Rodzina z przyszłością" 
realizowany w okresie 01.03.2019 - 31.12.2021 r. w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
Oś prior>ietowa IX Włączenie społeczne. 

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
Poddzialanie IX.2. l Usługi społeczne i zdrowotne 

Z A S A D Y 
refundacji kosztów zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych dla dzieci i 
młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej - uczestników projektu „Rodzina z 
przy.szłością" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane 
dalej „Centrum" 

1. I^odzina za.stępcza, w której umieszczone jest dziecko/dzieci korzystające z jednej 
wymienion>ch fonn wsparcia: 

• indywidualne zajęcia logopedyczne, 
• indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
• korepetycje z języka angielskiego lub matematyki, 
• wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, 

może ubiegać się o jednorazową refundację kosztu zakupionego sprzętu komputerowego 
(laptopa) i urządzeń wielofunkcyjnych do kwoty; 

• zakup laptopa - 1.500.00 zł/osoba (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero 
groszy), 

• zakup urządzenia \vielofunkc\jnego - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 
zero groszy). 

2. W przypadku kupienia sprzętu o niższej wartości refundacji podlega faktyczny koszt 
zakupu. 

3. W przypadku kupienia sprzętu o wyższej wartości koszt refundacji nie może 
przekroczyć kwot wskazanych w pkt. I . 

4. Rodzina zastępcza, w której przeb)'w a więcej niż jedno dziecko może ubiegać się o 
refundację kosztu zakupu więcej niż jednego laptopa, pod warunkiem, że uzyska w tym 
zakresie, pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownika 
socjalnego. 

5. Rodzina zastępcza może ubiegać się zarówno o zwrot kosztu zakupu laptopa jak i 
urządzenia wielofunkcyjnego. 

6. Zakupiony sprzęt powinien być nowy i spełniać co najmniej wymogi określone w 
załączniku nr 2 do niniejszych zasad. 

7. Refundacji dokonuje się na podstawie złożonego wniosku stanowiącego załącznik nr I 
do niniejszych zasad wraz z kserokopią (oryginał do wglądu) opłaconej faktury 
wystawionej na rodzinę zastępczą (z adnotacją jakiego dziecka dotyczy zakup) lub 
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bezpośrednio na uczestnika projektu. 
8. Wnioskodawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie sprzętu, ponosi koszty jego 

eksploatacji i ewentualnych napraw. 
9. Zakupiony sprzęt jest przekazywany wraz z dzieckiem w przypadku przeniesienia 

dziecka do innej formy pieczy zastępczej do dnia zakończenia projektu tj. do dnia 
31.12.2021 r. 

10. W przypadku powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub rozwiązania rodziny 
zastępczej do dnia zakończenia projektu tj. do dnia 31.12.2021 r., sprzęt jest 
przekazywany innej rodzinie zastępczej za pośrednictwem „Centrum". 

11. W pierwszej kolejności refundacja kosztu zakupu dotyczy rodzin zastępczych 
zawodowych. 

12. Wnioski o refundację mogą być składane w terminie do 10 czerwca 2020r. w 
sekretariacie „Centrum". Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane tylko 
wówczas kiedy wnioskodawca wykaże, że z przyczyn obiektywnych, zakup nie był 
możliwy we wcześniejszym terminie. 

13. Weryfikacji złożonych wniosków dokonuje personel merytoryczny projektu, na 
bieżąco. Od decyzji negatywnej nie przysługuje odwołanie. 

14. W przypadku przerwania udziału w projekcie z przyczyn leżących po stronie rodziny 
zastępczej, rodzina zastępcza zwraca refundację lub oddaje sprzęt podlegający 
refundacji do „Centrum". 

15. Zwrot kosztów zakupu nastąpi przelewem na wskazany we wniosku nr rachunku 
bankowego. 

16. Zgodnie z zasadą zakazu podwójnego finansowania uczestnik nie może uzyskać 
dofinansowania do zakupów opisanych w pkt. 1 z innych źródeł chyba, że na wydatek 
nieobjęty refundacją. 

17. Sprzęt podlegający refundacji musi być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i 
nie może zostać zbyty ani przekazany osobom trzecim w jakąkolwiek formę posiadania. 

18. „Centrum" ma prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowego wykorzystywania 
sprzętu do dnia zakończenia projektu tj. do dnia 31.12.2021 r. 
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