Zał. nr 1 do Regulamin naboru i uczestnictwa
w projekcie pn.: Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim

Główne informacje z Regulaminu naboru i uczestnictwa
w projekcie pn.: Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim
opracowane wg europejskich standardów przygotowania tekstu
łatwego do czytania i zrozumienia
Regulamin są to zasady, które pomagają ludziom robić różne rzeczy prawidłowo i w ten sam
sposób.
Kiedy będziesz chciał zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie, to możesz
potrzebować wsparcia i pomocy innych osób. Zawsze możesz poprosić o pomoc i wyjaśnienie
znaczenia trudnych słów i zdań. Dla ułatwienia napisaliśmy w skrócie to, co jest najważniejsze:
Jeśli potrzebujesz pomocy w życiu społecznym, to zapraszamy Ciebie i inne osoby do udziału
w projekcie, który nazywa się Szansa na rozwój. W projekcie nie możemy pomóc osobom
niewidomym, głuchoniemym i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, bo ich
potrzeby są szczególne.
Projekt jest to plan różnych wydarzeń trwających w okresie około 2 lat. Pierwszym wydarzeniem
będzie spotkanie z pracownikiem socjalnym i z innymi doradcami. Spotkanie pomoże nam
zbadać, czego dokładnie potrzebujesz, aby wspólnie z innymi ludźmi żyć i pracować. Gdy
będziesz uczestniczyć w projekcie, to nauczysz się nowych rzeczy, spotkasz nowe osoby
i możesz spróbować pracy zawodowej.
Projekt jest dla 70 osób. Możesz zgłosić się do udziału w projekcie, jeśli spełniasz kilka
warunków. W projekcie jest 70 miejsc i ważna jest kolejność zgłoszeń. Możesz się zgłosić, jeśli:

1. mieszkasz w powiecie bocheńskim,
2. korzystasz z pomocy społecznej np. w Ośrodku Pomocy Społecznej lub
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
3. złożysz wniosek o przyjęcie do udziału w projekcie.
Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyśle Ci informację
z odpowiedzią, czy zostaniesz uczestnikiem projektu. Regulamin mówi, że jeśli będziesz przyjęty
do projektu, to będziesz mieć obowiązek:

1. pracować tak, jak to wcześniej zdecydujesz w umowie z pracownikiem socjalnym,
2. informować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni o wielu swoich
decyzjach także po zakończeniu udziału w projekcie w okresie do 3 miesięcy.
Pracownik socjalny będzie Ci pomagał, jeśli chcesz. Możesz pytać i rozmawiać o swoich
potrzebach i trudnościach, jednak gdy nie będziesz stosować się do Regulaminu, to Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie może przestać Tobie pomagać.

