
                                                       
 
 

Zarządzenie Nr 2/2010 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

z dnia 11 stycznia 2010r. 

 

W sprawie zmiany Regulaminu Punktu Konsultacyjno – Doradczego stanowiącego załącznik 
do Zarządzenia nr 9/2009 Dyrektora PCPR w Kielcach z dnia 4 maja 2009r. 

 

Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kielcach  

 
postanawiam 

 
Wprowadzić w Regulaminie Punktu Konsultacyjno – Doradczego, o którym mowa w § 3 
Zarządzenia nr 9/2009 Dyrektora PCPR w Kielcach z dnia 4 maja 2009r., zwanym dalej 
regulaminem, następujące zmiany: 
 

§ 1 

1. § 3 regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„Adresatami usług świadczonymi przez punkt są osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne 
orzeczenie  
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz osoby usamodzielniane, zwane dalej 
klientami, zamieszkujące na terenie powiatu kieleckiego oraz ich otoczenie tj.: rodziny, krewni, 
sąsiedzi, opiekunowie prawni i inni.” 
 

 
2. § 4 pkt. 2 regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„2. Udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym o przysługujących świadczeniach,  
w tym z pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej.” 
 
 
3. § 4 pkt. 3 regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„3. Udzielanie wsparcia specjalistycznego tj. psychologicznego, rodzinnego, prawnego  
i zawodowego skierowane do osób niepełnosprawnych oraz osób usamodzielnianych.” 
 
 
4. § 5 pkt. 6 regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„6. Porady i konsultacje osobiste  u specjalistów (radcy prawnego, terapeuty rodzinnego, doradcy 
zawodowego)  poprzedzone są poradnictwem doradcy ds. osób niepełnosprawnych.” 

 



                                                       
 

5. § 5 pkt. 8 ppkt. 1 regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„1) Zapoznać się z niniejszym regulaminem.” 
 
6. § 5 pkt. 8 ppkt. 3 regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„3) Wyrazić zgodę na udział w projekcie „Równi lecz różni” podpisując „Deklarację Uczestnika 
Projektu” – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.” 
 
7. § 5 pkt. 8 ppkt. 4 regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„Wyrazić zgodę na skorzystanie z wsparcia zawartego w „Indywidualnym Programie Aktywizacji 
Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych” lub „Indywidualnym Programie 
Usamodzielniania” dla osób usamodzielnianych – stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego 
regulaminu.” 
 
8. § 6 pkt. 1 ppkt. 4 regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„4). Doradca zawodowy.” 
 
9. § 8 pkt.1 regulaminu dodaje się ppkt 5: 
„5). Karta poradnictwa zawodowego –  zał. nr 8.” 
 
10. § 8 pkt. 2 regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„2. Dokumentacja zbiorcza w postaci rejestru informacji i porad udzielanych drogą telefoniczną 
zawierająca następujące dane: imię nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu do kontaktu, stopnień  
i rodzaj niepełnosprawności, zgłaszany problem, sposób rozwiązania.”    
 
11. Usuwa się § 9 regulaminu. 
 

§ 2. 
 
Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

 
§ 3. 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Panu Michałowi Fijałkowskiemu.  

 
§ 4. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 
 
 

 
 



                                                       
 

                                            
Załącznik do Zarządzenia nr 2/2010 
 Dyrektora PCPR w Kielcach  

                                  z dnia 11 stycznia 2010r.    
 

 
 

REGULAMIN PUNKTU  KONSULTACYJNO - DORADCZEGO 
(tekst jednolity) 

 
§ 1 

1. Punkt Konsultacyjno - Doradczy zwany w dalszej części Punktem działa w ramach 
projektu „Równi lecz Różni”.  

2. Działalności punktu tj. wynajem pomieszczeń i wynagrodzenia dla zatrudnianych  
       w punkcie pracowników finansowane są  ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
3. Siedziba punktu znajduje się w Kielcach na  ul. Okrzei 18, IV piętro, pokoje 9 i 10. 
 

§ 2 
Cele 

Celem działalności punktu konsultacyjno - doradczego jest poprawa dostępności  
do szerokiej jakości usług o charakterze społecznym i zawodowym. 

 
§ 3 

Adresatami usług świadczonymi przez punkt są osoby niepełnosprawne, posiadające 
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz osoby 
usamodzielniane, zwane dalej klientami, zamieszkujące na terenie powiatu kieleckiego oraz 
ich otoczenie tj.: rodziny, krewni, sąsiedzi, opiekunowie prawni i inni. 
   

§ 4 
Zadania punktu 

1. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach przysługujących osobom 
niepełnosprawnym. 

2. Udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym o przysługujących świadczeniach,  
w tym z pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

3. Udzielanie wsparcia specjalistycznego tj. psychologicznego, rodzinnego, prawnego  
i zawodowego skierowane do osób niepełnosprawnych oraz osób usamodzielnianych. 

4. Udzielanie informacji, o procedurach  załatwiania spraw z zakresu m.in.: prawa pracy, 
rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów,  ubezpieczenia społecznego, 
administracyjnego, karnego oraz innego w zależności od potrzeb zgłaszanych przez 
beneficjentów ostatecznych projektu. 

5. Podejmowanie działań profilaktycznych i pomocy doraźnej. 
6. Konsultacje  rodzinne i terapia rodzin z osobą niepełnosprawną, mająca na celu 

poprawę komunikacji. 
 



                                                       
 

§ 5 
Zasady udzielania porad i informacji. 

1. Świadczone przez punkt porady są bezpłatne.  
2. Pracownicy punktu zapewniają poufność danych powierzonych przez klientów. 
3. Pracownicy punktu kierują się zasadą bezstronności i dobrem klienta.  
4. Informacje i porady udzielone w punkcie są rzetelne i udzielone zgodne 

z obowiązującymi przepisami. 
5. Porady i konsultacje udzielane są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. 
6. Porady i konsultacje osobiste  u specjalistów (radcy prawnego, terapeuty rodzinnego, 

doradcy zawodowego)  poprzedzone są poradnictwem doradcy ds. osób 
niepełnosprawnych. 

7. Istnieje możliwości uzyskania porad i informacji telefonicznie pod numerem telefonu  
41 314 49 87 

8. Aby Uzyskać poradę w siedzibie biura klient lub jego przedstawiciel ustawowy 
powinien: 

1) Zapoznać się z niniejszym regulaminem. 
2) Przedłożyć kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność 

(oryginał do wglądu.) 
3) Wyrazić zgodę na udział w projekcie „Równi lecz różni” podpisując „Deklarację 

Uczestnika Projektu” – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
4) Wyrazić zgodę na skorzystanie z wsparcia zawartego w „Indywidualnym Programie 

Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych” lub „Indywidualnym 
Programie Usamodzielniania” dla osób usamodzielnianych – stanowiące załączniki nr 2  
i nr 3 do niniejszego regulaminu.  

5) Podać informacje wymagane do kart poradnictwa prowadzonych przez doradcę  
ds. osób niepełnosprawnych i specjalistów. 

9. Korzystanie z Punktu przez otoczenie osób niepełnosprawnych odbywa się poprzez 
oświadczenie  doradcy ds. osób niepełnosprawnych złożone w prowadzonej przez niego 
dokumentacji, że osoby korzystające z porad Punktu stanowią otoczenie osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa w § 3.   

10. Specjaliści punktu mogą udzielać porad i informacji poza siedzibą punktu np.: siedzibie 
organizacji pozarządowej, instytucji pomocowej lub innej, na jej wniosek, dla 
uprzednio zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych np. w związku  
z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności tychże osób lub rodzin. 

 
§ 6 

Pracownicy Punktu 
1. Porady i doradztwa w ramach punktu udzielają: 

1). Doradca ds. osób niepełnosprawnych. 
2). Specjalista ds. pracy z rodziną. 
3). Radca prawny. 
4). Doradca zawodowy. 

 



                                                       
 

2. Pracownicy punktu  diagnozują  problem, wspierają klienta, wskazują mu możliwość 
rozwiązania, ale decyzję dotyczącą rozwiązania problemu pozostawiają klientowi. 

 
§ 7 

Godziny pracy Punktu 
1. Punkt jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. 
2. Godziny pracy specjalisty ustalane są w formie harmonogramu miesięcznego przez 

doradcę ds. osób niepełnosprawnych. 
3. Istnieje możliwości konsultacji w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu. 

 
§ 8 

Dokumenty 
1. Karty indywidualnego poradnictwa: 

1). Karta poradnictwa doradcy ds. osób niepełnosprawnych – zał. nr 4. 
2). Karta poradnictwa prawnego – zał. nr 5. 
3). Karta poradnictwa rodzinnego – zał. nr 6. 
4). Karta poradnictwa psychologicznego – zał. nr 7. 
5). Karta poradnictwa zawodowego – zał. nr 8. 

 
2. Dokumentacja zbiorcza w postaci rejestru informacji i porad udzielanych drogą  

telefoniczną zawierająca następujące dane: imię nazwisko, adres zamieszkania, nr 
telefonu do kontaktu, stopnień i rodzaj niepełnosprawności, zgłaszany problem, sposób 
rozwiązania.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       
 

Załącznik nr 1 
DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
 
Ja niżej podpisany/-a …………………………………………….…………………, wyrażam zgodę na udział  
w  projekcie   „Równi lecz różni” i jednocześnie zobowiązuję się do: 
 
 
- przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Równi lecz różni”; 
- skorzystania z wsparcia zawartego w „Indywidualnym programie aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych”, ”Indywidualnym programie rehabilitacji dla uczestników WTZ” lub „Indywidualnym 
programie usamodzielniania dla osób usamodzielnianych”, 

- udziału w badaniu ankietowym związanym z realizacją i oceną projektu oraz monitorowania jego rezultatów  
w okresie uczestnictwa w projekcie,  

 
Oświadczam że: 
 
- zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, 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. 

 
- w związku z uczestnictwem w projekcie „Równi, lecz różni” - oświadczam, że nie korzystałem/-łam i nie będę 
korzystać w 2010r. z projektów finansowanych w ramach Działania 1.3., oraz innych działań tożsamych z zadaniami 
przedmiotowego projektu. 

 
- wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych z promocją. Wyrażenie zgody jest 
jednoznaczne z tym iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać umieszczone na stronie 
internetowej projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. 
                    TAK                  NIE 
 
- w związku z przystąpieniem do Projektu „Równi lecz różni”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 
Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego mieszczące się na ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu; 
3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu 

realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
- zostałem/-am  pouczony/-a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą (zgodnie  
z art. 233 § 1  kk). 
 

     
___________________, dnia_____________2010 r. _________________________________ 

                                                 (miejscowość)                          (data)                  (czytelny podpis uczestnika/opiekuna) 
 



                                                       
 

Załącznik nr 2 

INDYWIDUALNY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ  

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

DANE OSOBY POSIADAJĄCEJ ORZECZENIE             DANE OPIEKUNA 

IMIĘ I NAZWISKO _____________________________       IMIĘ I NAZWISKO ____________________________ 

PESEL ____________________________                       TELEFON ____________________________________ 

NR ORZECZENIA ______________________________       RODZAJ POKREWIEŃSTWA ___________________ 

Z DNIA _____________________ 

ADRES________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

TELEFON _____________________________________ 

 

DIAGNOZA POTRZEB 

 
1. Sytuacja zdrowotna 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. Sytuacja rodzinna 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 



                                                       
 
3. Sytuacja zawodowa 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
4. Sytuacja edukacyjna 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
5. Cel/e jaki/e zamierza osiągnąć osoba niepełnosprawna: 
 
               Poprawa sytuacji zdrowotnej 

               Wyeliminowanie przeszkód występujących w procesie dostępu do praw i usług społecznych 

               Poprawa zdolności lub możliwości zatrudnienia 

               Integracja społeczna 

ZALECENIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                       
 
6. Formy pomocy/wsparcia (co najmniej 3). 
 
 
               Rehabilitacja domowa                                               Doradca ds. osób niepełnosprawnych                             
 
 
               Rehabilitacja stacjonarna                                         Poradnictwo prawne 
 
           
               Hipoterapia                                                                 Poradnictwo psychoterapeutyczne 
 
           
               Turnus rehabilitacyjny                                              Poradnictwo zawodowe 
          
           
               Turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy 
 
  
               Szkolenie zawodowe  
               dla niewidomych i/lub niedowidzących 
 
          
               Uczestnictwo w imprezie integracyjnej 
            
 
 
 
Program opracowany przez: ............................................................................. 
 
 
 
Akceptuję indywidualny program aktywizacji zawodowej i społecznej i zobowiązuję się do skorzystania  
z przyznanych mi form wsparcia.     
 
 

 
Miejscowość: __________________  Data: ________________ Podpis: ________________ ____________________ 

                                                                                                                                                            (czytelny podpis uczestnika/opiekuna) 
 
 
 
Mam zastrzeżenia 
do.......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 
 

Miejscowość: __________________  Data: ________________ Podpis: ________________ ____________________ 
                                                                                                                                                              (czytelny podpis uczestnika/opiekuna) 
 
 



                                                       
 
7. Realizacja działań podjętych przez osobę niepełnosprawną w zakresie form aktywnej integracji. 
 

Rodzaj podejmowanych działań Podsumowanie 
 
Rehabilitacja domowa 
 
 

 

 

 
Rehabilitacja stacjonarna 
 
 

 

 
Hipoterapia 
 
 

 

 
Turnus rehabilitacyjny 
 
 

 

 
Turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy 
 
 

 

 
Szkolenie zawodowe dla niewidomych 
i/lub niedowidzących 
 

 

 
Impreza integracyjna 
 
 

 

 
Doradca ds. osób niepełnosprawnych 
 
 

 

 
Poradnictwo prawne 
 
 

 

 
Poradnictwo psychoterapeutyczne 
 
 

 

 
Poradnictwo zawodowe 
 
 

 

 
 
 



                                                       
 
8. Ocena dotycząca przebiegu i realizacji programu 
 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość: __________________  Data: ________________ Podpis: ________________ ____________________ 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       
 

Załącznik nr 3 

 

MODYFIKACJA  INDYWIDUALNEGO  PROGRAMU   

USAMODZIELNIENIA/ ETAPOWA OCENA REALIZACJI ∗ 
 
       Imię i nazwisko osoby usamodzielnianej ................................................................................. 
       Aktualny adres/telefon ............................................................................................................. 
       Data aktualizacji ...................................................................................................................... 
 
I.  Aktualizacja sytuacji: 

1. Rodzinnej: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

2. Mieszkaniowej:  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

3. Zawodowej: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

4. Edukacyjnej: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

5. Zdrowotnej: 

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

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

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

6. Dochodowej: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 



                                                       
 

II. Cel, jaki zamierza osiągnąć osoba usamodzielniana: 
 
Przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integracja ze środowiskiem 
poprzez : 
⎯ poprawę zdolności lub możliwości zatrudnienia,  
⎯ uzyskanie wsparcia dochodowego, 
⎯ wyeliminowanie przeszkód występujących w procesie dostępu do praw i usług 
społecznych 
⎯ pomoc w życiowym usamodzielnieniu. 

 
 

Realizacja działań integracyjnych o charakterze: 
 

 zawodowym 
 społecznym 
 edukacyjnym 
 zdrowotnym  

 

III. Aktywne formy integracji i ich realizacja: 

 

       1. Aktywizacja zawodowa: 

Rodzaj podejmowanych działań Termin 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

1. poradnictwo zawodowe ……….................................... 

……………………………………………………………...

……………………………………………………………...

2 …………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

3………………………………………………………..... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

  

 

 

       2. Aktywizacja edukacyjna: 

Rodzaj podejmowanych działań Termin 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

1. udział w kursach ………………………………………. 

……………………………………………………………..

  



                                                       
 

2.dofinansowanie udziału w zajęciach szkolnych, w tym: 

-opłata czesnego ………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

-opłata za akademik/ bursę/ internat/wynajem mieszkania 

…………………………………………………………..…

……………………………………………………………. 

3..zakup podręczników/ pomocy dydaktycznych i 

naukowych ………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

4 ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

5 …………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………... 

 

 

       3. Aktywizacja społeczna; 

Rodzaj podejmowanych działań Termin 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

1. poradnictwo prawne ……………………………...... 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

2. poradnictwo psychologiczne ……………………..... 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

3. praca socjalna (udzielenie informacji o prawach i 

uprawnieniach)……………………………………....... 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

4. pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej  

……………………………………………………....... 

  



                                                       
 

………………………………………………………. 

5 …………………………………………………….. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

6 ……………………………………………………. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 

4. Aktywizacja zdrowotna: 

Rodzaj działań podejmowanych dla realizacji projektu Termin 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

1.badania profilaktyczne (w przypadku kursów 

zawodowych)  …………………………............................. 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

2………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………..

  

 

5.  Ustalenia dotyczące sposobu przekazywania ewentualnych świadczeń, w tym pomocy pieniężnej  
i rzeczowej oraz korespondencji i innych – zgodnie z umową i złożoną dokumentacją. 
 
6. Osoba usamodzielniana zawierająca kontrakt socjalny w postaci Modyfikacji Indywidualnego Programu 
Usamodzielnienia została zapoznana z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami) - Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym  
w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego 
postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa 
podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić 
podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej) oraz art. 109 (Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z 
pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie o każdej 
zmianie  
w ich sytuacji osobowej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń)  
 
 
7.  Zobowiązanie osoby usamodzielnianej: 

a) Oświadczam, że przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za realizację i przybliżony termin 
przyjętych w programie usamodzielnienia zobowiązań. 

b) Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z opiekunem usamodzielnienia. 



                                                       
 

c) Zobowiązuję się do informowania pracownika socjalnego o każdej istotnej zmianie mojej sytuacji 
życiowej (zmiana dochodu, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana stanu cywilnego, zmiana toku 
nauki itp.) mającej wpływ na wydana decyzję. 

d) Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Jednocześnie potwierdzam, że 
zostałam/em uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za udzielanie fałszywych informacji zgodnie 
z art. 233 § 1 i 2 KK. 

 
8. Pouczenie 

W razie realizacji usprawiedliwionych okoliczności uniemożliwiających realizację indywidualnego 
programu usamodzielnienia, pomoc może zostać zawieszona, na wniosek osoby zainteresowanej, na czas 
określony, jednak nie dłużej niż na rok. 
 W razie wystąpienia nieusprawiedliwionych okoliczności w realizacji indywidualnego programu 
usamodzielnienia może nastąpić odmowa przyznania świadczenia, uchylenie decyzji o przyznaniu 
świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych. 
 

…………………………………     
      (miejscowość i data)       
 
 
 
……………………………….   …………………………………...  
     (podpis wychowanka)        (podpis opiekuna usamodzielnienia)  
 
 
 
…………………………………         ................................................ 
(podpis pracownika socjalnego)                  (zatwierdził) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       
 

Zakończenie i podsumowanie realizacji podjętych przez osobę 

usamodzielnianą działań w zakresie form aktywnej integracji: 

 
1. Aktywizacja zawodowa: 

REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW 
Cel został osiągnięty w całości/ częściowo 
 

Zadania podjęte do realizacji 
 

Termin 
wykonania 

zadania 

Osoba realizująca 
i współdziałająca 

 
1………………………………………………. 

2………………………………………………. 

3………………………………………………. 

4……………………………………................. 

5………………………………………………. 

6………………………………………………. 

 

  

 
 

Terminowość wykonania zadania Termin 
wykonania 

zadania 

Osoba realizująca 
i współdziałająca 

 
1.Zadania zrealizowano w całości:     tak / nie 

2. Zadanie  zrealizowano częściowo:   tak / nie 

w zakresie: 

………………….………………………………… 

………………………………………………....... 

………………………………………………....... 

………………………………………………...... 

………………………………………………...... 

3.Uwagi do realizacji (przyczyny ewentualne 

trudności w wykonaniu zadania): 

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

………………………………………………… 

………………………………………………… 

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

  



                                                       
 

 2. Aktywizacja edukacyjna: 

      REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW 
      Cel został osiągnięty w całości/ częściowo 
 

Realizowane zadania 
 

Termin 
wykonania 

zadania 

Osoba realizująca 
i współdziałająca 

 
1………………………………………………. 

2………………………………………………. 

3………………………………………………. 

4……………………………………................. 

5………………………………………………. 

6………………………………………………. 

 

  

 
 

Terminowość wykonania zadania Termin 
wykonania 

zadania 

Osoba realizująca 
i współdziałająca 

 
1.Zadania zrealizowano w całości:     tak / nie 

2. Zadanie  zrealizowano częściowo:   tak / nie 

w zakresie: 

………………….…………………………… 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

3.Uwagi do realizacji (przyczyny ewentualne 

trudności w wykonaniu zadania): 

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

………………………………………………… 

………………………………………………… 

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

  

 
 
 
 



                                                       
 

Ukończone szkoły kursy/ szkolenia – posiadane kwalifikacje 

Lp. Nazwa szkoły/kursu lub szkolenia Posiadane 

kwalifikacje 

Data 

ukończenia 

/kursu lub 

szkolenia 

1    

2    

3    

4    

5    

 

3.Aktywizacja społeczna; 

REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW 
Cel został osiągnięty w całości/ częściowo 
 

Realizowane zadania 
 

Termin 
wykonania 

zadania 

Osoba realizująca 
i współdziałająca 

 
1………………………………………………. 

2………………………………………………. 

3………………………………………………. 

4……………………………………................. 

5………………………………………………. 

6………………………………………………. 

 

  

 
 

Terminowość wykonania zadania Termin 
wykonania 

zadania 

Osoba realizująca 
i współdziałająca 

 
1.Zadania zrealizowano w całości:     tak / nie 

2. Zadanie  zrealizowano częściowo:   tak / nie 

w zakresie: 

………………….…………………………… 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

  



                                                       
 

3.Uwagi do realizacji (przyczyny ewentualne 

trudności w wykonaniu zadania): 

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

………………………………………………… 

………………………………………………… 

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

 

1. Aktywizacja zdrowotna: 

      REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW 
      Cel został osiągnięty w całości/ częściowo 
 
 

Realizowane zadania 
 

Termin 
wykonania 

zadania 

Osoba realizująca 
i współdziałająca 

 
1………………………………………………. 

2………………………………………………. 

3………………………………………………. 

 

  

 
 

Terminowość wykonania zadania Termin 
wykonania 

zadania 

Osoba realizująca 
i współdziałająca 

 
1.Zadania zrealizowano w całości:     tak / nie 

2. Zadania  zrealizowano częściowo:  tak / nie 

w zakresie: 

-………………….…………………………… 

-……………………………………………….. 

-……………………………………………….. 

3.Uwagi do realizacji (przyczyny ewentualne 

trudności w wykonaniu zadania): 

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

………………………………………………… 

………………………………………………… 

  



                                                       
 
 

2. OCENA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU: 
 

Zaangażowanie osoby usamodzielnianej w realizację zadania: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........................................... 
 

3. OPINIA OPIEKUNA USAMODZIELNIENIA: 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
    …………………………………     
 (miejscowość i data)       
 
 
 
      ……………………………….           …………………………………...  
            (podpis wychowanka)                          (podpis opiekuna usamodzielnienia)  
 
 
 
…………………………………         ................................................ 
  (podpis pracownika socjalnego)                   (zatwierdził) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       
 
 

Załącznik nr 4. 
KARTA  DORADCY 

DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
DANE OSOBY KORZYSTAJĄCEJ                                         DANE OSOBY POSIADAJĄCEJ ORZECZENIE 

Z POMOCY :                                                                              IMIĘ I NAZWISKO…………………………                                               

IMIĘ ……………………………                                               PESEL………………………. 

NAZWISKO………………………..                                         NUMER ORZECZENIA…………………… 

WIEK…...............                                                                       Z DNIA…………………………… 

RODZAJ  POKREWIEŃSTWA………..........................          WIEK…………. 

 

OPIS NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: 

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

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

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

GŁÓWNY POWÓD ZGŁOSZENIA: 

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

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

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

ZAGADNIENIA PORUSZANE W CZASIE SPOTKANIA: 

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

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

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

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

RODZAJ UDZIELONEJ POMOCY: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



                                                       
 
 

Lp. Data wizyty Podpis klienta Podpis doradcy Wymiar 

czasowy 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.  

( zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       
 
 

Załącznik nr 5. 

 
KARTA  PORADNICTWA 

PRAWNEGO 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO BENEFICJENTA  
OSTATECZNEGO:                 
 

…………………………………………………… 

 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA BENEFICJENTA  
OSTATECZNEGO: 
 
…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 
SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO  
BENEFICJENTA OSTATECZNEGO: 

 

…………………………………………………. 

 
  

RODZAJ I ZAKRES POMOCY PRAWNEJ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Lp. Data wizyty Podpis klienta Podpis radcy 

prawnego 
Wymiar 
czasowy 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.  

( zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       
 

 
Załącznik nr 6 

 
KARTA  PORADNICTWA 

RODZINNEGO 
 
  

IMIONA I NAZWISKA OSÓB         IMIĘ I NAZWISKO OSOBY  

UCZESTNICZĄCYCH W SPOTKANIU:        POSIADAJĄCEJ ORZECZENIE: 

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

…………………………………………..        NR ORZECZENIA……………………………. 

…………………………………………..        Z DNIA……………………………………....... 

………………………………………….        DATA URODZENIA…………………………. 

RODZAJ POKREWIEŃSTWA         PESEL…………………………………………. 

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

 

OPIS NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………..

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

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

GŁÓWNY POWÓD ZGŁOSZENIA: 

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

…………………………………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
ZAGADNIENIA PORUSZANE W CZASIE SPOTKANIA: 

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

…………………………………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
RODZAJ UDZIELONEJ POMOCY: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



                                                       
 

 
 

Lp. Data wizyty Podpis klienta Podpis doradcy Wymiar 
czasowy 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.  

( zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       
 

Załącznik nr 7 

 
KARTA  PORADNICTWA 
PSYCHOLOGICZNEGO 

 

 

DANE OSOBY KORZYSTAJĄCEJ                                            DANE OSOBY POSIADAJĄCEJ 

Z POMOCY:                                                                                  ORZECZENIE: 

IMIĘ……………………………                                                   IMIĘ…………………………………….. 

NAZWISKO………………………………                                  NAZWISKO…….....................................  

DATA URODZENIA……………………..                                  DATA URODZENIA…………………… 

WIEK…………………                                                                 WIEK…………………… 

PESEL…………………………………….                                  PESEL………………………………….  

NR ORZECZENIA…………………………….                           NR ORZECZENIA……………………..      

Z DNIA………………………………..                             Z DNIA………………………… 

GMINA…………………………….        GMINA………………………… 

RODZAJ POKREWIEŃSTWA…………………………… 

 

ZGŁASZANY PROBLEM: 

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

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

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

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

ZAGADNIENIA PORUSZANE W CZASIE SPOTKANIA: 

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

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

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

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

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

RODZAJ UDZIELONEJ POMOCY: 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Lp. Data wizyty Podpis klienta Podpis psychologa Wymiar 
czasowy 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.  

( zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       
 

Załącznik nr 8 

 
KARTA  PORADNICTWA 

ZAWODOWEGO 
 

 

              DANE OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z POMOCY: 

              IMIĘ…………………………………………………………………………………………… 

              NAZWISKO…………………………………………………………………..………………. 

              DATA URODZENIA…………………………………………………………………………. 

              WIEK………………………………………………………………………………………….. 

              PESEL…………………………………………………………………………………………. 

              NR ORZECZENIA……………………………………………………………………………. 

              Z DNIA……………………………………………………………………………….……….. 

             GMINA……………………………………………………………………………………..…. 

             RODZAJ POKREWIEŃSTWA…………………………………………………………….… 

 

          

         ANALIZA SYTUACJI ZAWODOWEJ KLIENTA 

          Wykształcenie: 

• Wyższe 

• Policealne i średnie zawodowe 

• LO 

• Zasadnicze zawodowe 

• Gimnazjalne i poniżej 

 

             Zawód wyuczony……………………………………………………………. staż pracy………. 

             Zawody wykonywane……………………………………………………….. staż pracy………. 

 

             

             ZGŁASZANY PROBLEM: 

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

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

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

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

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

 



                                                       
 
ZAGADNIENIA PORUSZANE W CZASIE SPOTKANIA: 

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

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

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

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

RODZAJ UDZIELONEJ POMOCY: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

Lp. Data wizyty Podpis klienta Podpis doradcy 
zawodowego 

Wymiar 
czasowy 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.  

( zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). 

 


