
Załącznik Nr 4 do „Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom  

na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim” 

 

1 

 

MODYFIKACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAM USAMODZIELNIENIA 

WYCHOWANKI/A MOW, SOSW, SOW, ZP, DPS, DSM, MOS 

 

I. Osoba usamodzielniana 

Imię i nazwisko: ................................................................................................................................ 

Data i miejsce urodzenia: .................................................................................................................... 

Aktualny adres korespondencyjny i nr telefonu: ...................................................................................... 

II. Opiekun usamodzielnienia 

Imię i nazwisko: ................................................................................................................................ 

Aktualny adres korespondencyjny i nr telefonu: ...................................................................................... 

 

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie samodzielności życiowe  

Cele 

szczegółowe 

Perspektywy Działania do podjęcia Przybliżony termin 

realizacji 

Zapewnienie 

odpowiednich 

warunków 

mieszkaniowych 

 powrót do domu rodzinnego; 

 mieszkanie socjalne; 

 wynajem mieszkania 

 bursa, internat, akademik; 

 kupno własnego mieszkania; 

 inne……………………………… 
 

………………………………….………

…………………………………………. 

…………………………………………. 

………………………………….………

…………………………………………. 

………………………………………… 

………………………………….………

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

………………………………….…….

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………….…….

………………………………………... 

……………………………………….. 

………………………………….…….

……………………………………….. 

………………………………………... 

 

Planowane 

kontynuowanie 

nauki 

1. szkoła ponadpodstawowa: 

 branżowa szkoła zawodowa; 

 technikum; 

 liceum: 

………………………………….…….

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………….…….

………………………………………... 

………………………………………... 
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2.   studia wyższe: 

 licencjat, 

 magisterskie; 

 studia podyplomowe; 

3.  inne (np. kursy)………….……………… 
………………………………………..........................

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

………………………………….…….

………………………………………... 

……………………………………….. 

………………………………….…….

……………………………………….. 

………………………………………... 

………………………………….…….

………………………………………... 

……………………………………….. 

………………………………….…….

……………………………………….. 

………………………………………... 

 

Podjęcie 

zatrudnienia 

 prowadzenie działalności gospodarczej;  

 praca dorywcza; 

 praca na umowę( o dzieło, zlecenie, o pracę); 

 staż; 

 samodzielne poszukiwanie pracy; ogłoszenia 

 rejestracja w PUP 

 inne……………………………….. 

………………………………….…….

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………….…….

………………………………………... 

……………………………………….. 

 

………………………………….…….

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………….…….

………………………………………... 

……………………………………….. 

 

Uzyskanie 

uprawnień do 

świadczeń 

zdrowotnych 

 ubezpieczenie szkolne 

 rejestracja w UP 

 ubezpieczenie przy umowie o pracę 

 ubezpieczenie przy rencie rodzinnej 

 inne:………………………………… 

………………………………….…….

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………….…….

………………………………………... 

……………………………………….. 

………………………………….…….

……………………………………….. 

………………………………………... 

………………………………….…….

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………….…….

………………………………………... 

……………………………………….. 

………………………………….…….

……………………………………….. 

………………………………………... 

Inne 

oczekiwane 

formy wsparcia 

i pomocy 

 poradnictwo i praca socjalna 

 współpraca z koordynatorem 

 inne:……………………………… 

………………………………….…….

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………….…….

………………………………………... 

……………………………………….. 

………………………………….…….

……………………………………….. 

………………………………………... 

………………………………….…….

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………….…….

………………………………………... 

……………………………………….. 

………………………………….…….

……………………………………….. 

………………………………………... 
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VI. Warunki uzyskania pomocy 

Forma pomocy i 

Przeznaczenie 
 

Sposób zaspokajania potrzeby Terminy realizacji oraz wysokość świadczenia 

Pomoc pieniężna 

na kontynuowanie nauki 

✓ Podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez 

naukę w szkołach wyższego stopnia; 

✓ Złożenie wniosku do PCPR w Mińsku 

Mazowieckim, 

✓ przedkładania na początku każdego semestru 

zaświadczenia szkolnego potwierdzającego 

naukę na kolejnym semestrze; 

✓ przedkładania na żądanie zaświadczenia 

potwierdzającego obecność na zajęciach 

lekcyjnych; 

✓ informowanie pracownika socjalnego PCPR 

o każdej zmianie związanej z tokiem nauki, 

jej zawieszeniem, przerwaniem. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Pomoc pieniężna na 

Usamodzielnienie 
Przeznaczona na zaspokojenie 

ważnej życiowej potrzeby, a w 

szczególności na: polepszenie 

warunków mieszkaniowych: 

stworzenie warunków do 

działalności zarobkowej w tym 

podniesienie kwalifikacji 

zawodowych; pokrycie 

dodatkowych wydatków związanych 

z nauką. 

✓ ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym 

PCPR w zakresie przyznania i realizacji 

pomocy na usamodzielnienie; 

✓ złożenie wniosku do PCPR w Mińsku 

Mazowieckim 

✓ wykorzystanie uzyskanej pomocy zgodnie z 

założonym celem; 

 

 
 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie, zgodnie z art. 89 ust.6 

ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. 

osobie kontynuującej naukę wypłacana jest po jej ukończeniu 

………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Pomoc rzeczowa 

na zagospodarowanie, 

✓ ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym 

w zakresie realizacji pomocy, 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 
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w szczególności na: materiały 

niezbędne do wyposażenia i remontu 

mieszkania;  niezbędne urządzenia 

domowe; pomoce naukowe; sprzęt 

rehabilitacyjny; sprzęt służący do 

podjęcia zatrudnienia 

✓ złożenie wniosku do PCPR w Mińsku 

Mazowieckim z określeniem celowości i 

kosztorysem, 

✓ przedłożenie faktur imiennych 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

Mińsk Mazowiecki, dnia........................................  
 

W opracowaniu modyfikacji programu uczestniczyli i zaakceptowali: 
 

 

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

                              Czytelny podpis wychowanka/ki 

 

 

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

                        Czytelny podpis opiekuna usamodzielnienia 

 

 

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

                                    Pracownik PCPR 

 

 

Zobowiązuje się do współpracy w zakresie realizacji postanowień zawartych w programie usamodzielnienia. 
 

 

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

                  (podpis wychowanka/ki) 

Program został zatwierdzony przez: 

 

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

                                                                           (data i podpis Dyrektora PCPR) 


