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INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA 

WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ  

 

CZĘŚĆ A    

  

I. Informacje o wychowanku: 

1. Nazwisko: …………………………………………. 

2. Imię:  …………………………………………. 

3. Data urodzenia: ………………..miejsce urodzenia………...….…………… 

4. Miejsce stałego zameldowania  

ulica: ………….………….……nr domu: ….….….nr mieszkania: …….…... 

gmina: ………………………….…. powiat: ………………………………….. 

5. Miejsce pobytu przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej (powiat 

pochodzenia) 

ulica: ………….………….……nr domu: ….….….nr mieszkania: …….…... 

gmina: ………………………….…. powiat: ………………………………….. 

 

II. Dane dotyczące rodziny zastępczej: 

1. Rodzina zastępcza: ……………………………………………………………. 

      
(imiona i nazwiska rodziców zastępczych) 

………………………………………………………………………………………. 

2. Stopień pokrewieństwa: ……………………………………………………….. 

3. Miejsce zamieszkania: 

ulica: ……………………...….nr domu: ….…..….nr mieszkania: …........… 

gmina: …………………….…………. powiat: ……..………..………………. 

4. Podstawa umieszczenia: ………………………… sygn. akt: ………………. 

 data postanowienia: …………………. Sąd Rejonowy w: …………….…… 

6. Okres przebywania w rodzinie zastępczej: …………………………………. 

…………………………………………………………………………………………... 
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III. Poprzednie miejsca pobytu wychowanka w opiece zastępczej   

(w innej rodzinie zastępczej lub placówce) oraz czas 

przebywania: 

a) ……………………………………………….. od ……………. do …………… 

  (rodzina zast. lub nazwa i adres placówki) 

b) ……………………………………………….. od ……………. do …………… 

  (rodzina zast. lub nazwa i adres placówki) 

c) ……………………………………………….. od ……………. do …………… 

  (rodzina zast. lub nazwa i adres placówki) 

d) ……………………………………………….. od ……………. do …………… 

  (rodzina zast. lub nazwa i adres placówki) 

 

 

IV. Dane dotyczące rodziny naturalnej: 

1. Matka: 

a) imię i nazwisko: …………………………………………………………….. 

b) miejsce zamieszkania: 

ulica:.……………………………nr domu:…………nr mieszkania:.………... 

gmina:.............................................powiat:…………………………………. 

 

2. Ojciec: 

a) imię i nazwisko: …………………………………………………………….. 

b) miejsce zamieszkania: 

ulica:.……………………………nr domu:…………nr mieszkania:.………... 

gmina:.............................................powiat:…………………………………. 

 

3. Inne osoby potencjalnie wspomagające proces usamodzielnienia: 

a) imię i nazwisko:……………………………………………………………… 

b) stopień pokrewieństwa:….………….……………………………………… 

c) miejsce zamieszkania: 

ulica:.……………………………nr domu:…………nr mieszkania:.………... 

gmina:.............................................powiat:…………………………………. 
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V. Przebieg dotychczasowej nauki: 

1.Ukończone szkoły. 

Lp. Nazwa szkoły Termin ukończenia nauki 

   

   

   

2. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia: 

Lp. Nazwa kursu/szkolenia 
Data ukończenia 
kursu/szkolenia 

   

   

   

 

VI. Sytuacja zdrowotna: 

1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nr..........................................., 

wydane dnia.............................................ważne do.................................... . 

 

VII . Sytuacja materialna (zasoby) 

1. posiadane dochody:    2. stan majątkowy: 

a renta rodzinna kwota .................zł.   a. dom, mieszkanie 

b renta socjalna kwota ..................zł.   ........................................... 

c alimenty kwota ...........................zł  b.gospodarstwo rolne, działki 

d zasiłki (rodzaj, kwota)     ............................................. 

 ....................................................zł.  c. oszczędności..................... 
 ................................................... zł.  ............................................. 
 ................................................... zł. 
VIII. Osoba uczestniczącą w usamodzielnieniu – opiekun 

usamodzielnienia: 

 a) imię i nazwisko: ………………………………….  

 b) stopień pokrewieństwa…………………………… 

c) adres …………………………………………..tel: ……………………....... 
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CZĘŚĆ B      SZCZEGÓŁOWO – PLANISTYCZNA 
 
 
W związku ze zbliżającym się okresem mojego usamodzielnienia się przekładam indywidualny program 
usamodzielnienia. 
 

Lp. Wyszczególnienie potrzeb Plan podejmowanych działań Czasookres realizacji 

1. 

Zapewnienie odpowiednich warunków 
mieszkaniowych: 
 
 
 
 
Planowane miejsce osiedlenia  

 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

2. 

Pomoc w ustaleniu uprawnień do 
ubezpieczenia zdrowotnego, wybór 
lekarza rodzinnego, leczenie 
specjalistyczne 

 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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Lp. Wyszczególnienie potrzeb Plan podejmowanych działań Czasookres realizacji 

3. 

Kontynuacja nauki zgodna z 

możliwościami i aspiracjami osoby 

usamodzielnionej (typy szkół, 

uzyskanie kwalifikacji zawodowych): 

 
 

1..……………………………………... 

………………………………………… 

………………………………………... 

2..……………………………………... 

………………………………………… 

………………………………………… 

3………………………………………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

4. 

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji 
(kursy, szkolenia) 
 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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Lp. Wyszczególnienie potrzeb Plan podejmowanych działań Czasookres realizacji 

5. 

Działania zmierzające do uzyskania 
stałego źródła dochodu: podjęcia 
zatrudnienia, uzyskania renty, zasiłków 
(stałego, pielęgnacyjnego). 

 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

6. 

Zakres współdziałania z opiekunem 
usamodzielnienia: 

1. Pomoc w uzyskaniu przysługujących świadczeń: 

(opiniowanie wniosków)  

a) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki; 

b) pomoc rzeczowa na zagospodarowanie, 

c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie.  

2.wspieranie w kontaktach z rodziną i środowiskiem 

• Kontakt z OPS i zaznajomienie z możliwościami 

uzyskania pomocy: 

………………………………………………………….… 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

3.Inne wg potrzeb:………………………….................. 

…………………………………………………………..... 

……………………………………………………………. 
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Plan usamodzielnienia wychowanka został opracowany dnia ………………………………… przez: 
 

Lp. Imię i nazwisko Status osoby Podpis 

1.  Wychowanek  

3.  Opiekun  

4.  Inni  

 
 
Zobowiązuję się: 
- do realizacji poszczególnych postanowień 
indywidualnego programu usamodzielnienia 
- po zakończeniu realizacji ww. programu 
usamodzielnienia do dokonania jego oceny końcowej 

Zobowiązuję się: 
-do współdziałania w realizacji poszczególnych 
postanowień indywidualnego programu 
usamodzielnienia wychowanka 
-po zakończeniu realizacji programu usamodzielnienia 
do dokonania jego oceny końcowej 
 

 

………………………………………………………………….. 

podpis osoby usamodzielnianej 

 

………………………………………………………………………………….. 

.podpis opiekuna 

 
Zatwierdzam indywidualny program usamodzielnienia 

 
Puławy, dnia…………………………………………………… 

 
……………………………………………….. 

Podpis Dyrektora PCPR w Puławach 


