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Regulamin przyznawania bon6w edukacyjnych dla wychowank6w opuszczaJaCyCh

rodzinna pleCZe ZaStePCZ雀W ramaCh projektu ”Pomorskie dzieciom’’

§1

1・ Niniejszy regulamin (ZWany dal匂　regulaminem) okresta zasady i warunki

PrZyZnaWania wychowankom opuszcz明cym rodzinna pleCZ? ZaSt?PCZa bon6w

edukac)jnych w ramach prqjektu `.Pomorskie dzieciom’’(ZWany dal句pr(bektem)

WSP6描nansowanego z EuropQj skiego Funduszu Spolecznego.

2. Prqiekt realizowany 」eSt PrZeZ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie,

ZWane dalQj PCPR na podstawie umowy nr 8/U-ROPS-EFS/202 l.

3. Prqiekt jest wsp6描nansowany ze Srodk6w Europ句skiego Funduszu Spo書ecznego

W ramaCh Regionalnego Programu OperacyJnegO WQjew6dztwa Pomorskiego na lata

2014-2020. Poddzialanie 6.2.2. Rozwq us士ug spolecznych.

4. Bony edukac〉UnC'　Sa formq pomocy w postaci refundacjl iub pok「ycia koszt6w

ZWI鮮anyCh z eduka句a. poniesionych przez osoby usamodzieiniane, kt6re opus品y

rodzinnq pleCZe ZaSt?PCZq m.in.　udziat w speqaljstycznych

kursach/szkoleniach/warsztatach. zakup sprzetu elektronicznego‘ m棚CyCh na celu

um0Zliwienie wqISCia na rynek pracy iub podnoszenie kwalifikadi zawodowych.

5. Bony edukac)Jne ZOStana PrZyZnanC 6 osobom usamodzielnl利aCym, O kt6rych mowa

W art・ 140 ust. = 2 ustawy z dnia 9 czerwca 201五o wspleraniu rodziny 】 SyStemie

Pieczy zast?PCZ諒kt6re w okresie ostatnich 2 lat (iicz雀c od dnia =istopada 2019 r.)

OPustily rodzinna pleCZe ZaSt印CZa.

6. Bony edukacyJne nie podlega壇wymianie na ime fomy pomocy dla wychowank6w

OPuSZCZ明CyCh rodzima pleCZe ZaSt?PCZa.

7. Kwota bonu edukacy」negO WynOSi　4000,00　zl jednorazowo dla jednego

usamodzielnlalapegO WyChowanka.

8. Jeden wychowanek w ramach prqiektu moze skorzysta6　z jednego bonu

edukacyJnegO.

9. Decyzie o przyznaniu bonu edukacyJnegO PO(埼m可e Dyrektor PCPR w Bytowie. po

WCZeSnlqSZym ZaOPlniowaniu zg]oszenia przez pracownika PCPR bezpostednio

ReglOnalny P「og「am Operacy」ny WoJeW6dztwa Pomo「sklegO na lata 2014-2020
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Wykorzystania bonu.

1 0. Od Decyzii Dyrektora nie przysluglUe Odwolanle.

§2

l. Zgloszenia o przyznanie bonu edukacy」negO mOZna Sk書ada6 w fomie pISemn句do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie ul. Mila 26, 77-100 Byt6w

w okresie od dnia 16 =stopada 2021 r. do dnia 3l stycznia 2023 r.

2. Wszystkie osoby zgiasz剥ace ch卒otrzymania bonu edukacy」negO ZOStana PISemnie

poinfomowane o sposobie rozpatrzenia sprawy.

3. Kazda osoba ubiegapca sl? O PrZyZnanie bonu edukac)JnegO ZObowiazana JeSt do

PISemnegO uZaSadnienia wskaz明CegO na ZWl堆ek udzielenia pomocy z mozliwostia

realizacJI Celu. o kt6rym mowa w pkt. 5 rozdzialu 】

4　Kazda osoba, kt6ra otrzyma pISemna informac」? O PrZyZnaniu bonu edukacy」negO,

w okresie do 30 dni od jd otrzymania, 」eSt ZObowiazana przedlozy6 do Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowle dowdd np. faktur?吉aChunek lub inny dow6d

wplaty wystawiony lmiemie na wychowanka, na POdstawie kt6rego w c]agu 14 dni

nastapi refundacja poniesionych kosztdw lub ich pokrycle.

5. Pokrywane bedq wy均cznie wydatki poniesione po decyzJI O PrZyZnamu bonu

edukacy]negO.

§3

上　Niniqszy regulamin 」eSt jedynym dokumentcm okreSl∈函Cym ZaSady przyznawania

bon6w edukacy」nyCh dla wychowank6w opuszc∠明CyCh rodzima pleCZ? ZaSt?PCZa

w ramach prQjektu ,.Pomorskie dzieciom’、 wsp6捕nansowanego z Europ匂skiego

Funduszu Spo書ecznego w ramach ReglOnalnego Programu Operacy」negO

WQjew6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddzialanie 6・2.2. Rozwqi uSlug

SPO書ecznych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu zasad przyznawania bon6w

edukacyJnyCh w dowolnym okresie.IegO trWania・

Reg‘Ona'ny P「og「am Ope「acy」ny Wo」eW6。ztwa PomorsklegO =a lata 2014-2020


