
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Mieszkania Chronionego  

 

Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w Mieszkaniu chronionym 

prowadzonym przez PCPR w Puławach usytuowanym przy  

ul. ................................................ 

w Puławach 

 

1. Imię i nazwisko wychowanka …………………………………………………………….  

2. Data urodzenia wychowanka (PESEL) …………………………………………………...   

3. Miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pierwszej formie pieczy zastępczej  

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

4. Nazwa i adres placówki opiekuńczo-wychowawczej, którą opuszcza wychowanek /imię i 

nazwisko, adres rodziny zastępczej, którą opuścił wychowanek 

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

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

5. Aktualne miejsce zamieszkania ……………………………………………………………. 

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

6. Aktualny nr telefonu kontaktowego ……………………………………………………....... 

7. Wysokość miesięcznego dochodu (z jakiego tytułu) – dochód z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku …………………………………………………………………………… 

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

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

8. Sytuacja szkolna wychowanka ……………………………………………………………...   

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

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

………………………………………………………………………………………………

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

9. Sytuacja rodzinna i mieszkaniowa  wychowanka…………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

10. Imię i nazwisko, adres i telefon opiekuna usamodzielnienia (stopień pokrewieństwa) 

………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………

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

 

Załączniki: 

1. Opinia dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, w której przebywała osoba ubiegająca 

się o pobyt w Mieszkaniu chronionym, w przypadku osoby opuszczającej rodzinę zastępczą - 

opinię pracownika powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania rodziny zastępczej zajmującego się daną rodziną. 

2. Pisemne zobowiązanie się opiekuna usamodzielnienia do współpracy z : 

1) osobą usamodzielnianą, 

2) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. 

3. Pisemne zobowiązanie się ubiegającego się o pobyt w Mieszkaniu chronionym do: 

1) realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, 

2) przestrzegania „Regulaminu wewnętrznego pobytu w Mieszkaniu chronionym”, 

            4.     Pisemne oświadczenie o osiedleniu się na terenie powiatu puławskiego. 

                     5.    Inna dokumentacja. 

 

 

 

Przetwarzanie ww. Pani/Pana danych osobowych w PCPR w Puławach odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 

ust. 2 lit. b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej PCPR w Puławach 

(http://www.pcpr.pulawy.pl/klauzula.html).  

 

 

Puławy, dnia ………………………    ……………………………………...... 

                                                                                                       Podpis Wnioskodawcy  

 

 

 

 

Opinia Opiekuna usamodzielnienia: 

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

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

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

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

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

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

data                                                                                                 podpis Opiekuna usamodzielnienia 



Załącznik Nr 1 do Wniosku  

 

…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna usamodzielnienia 

 

 

…………………………………………………….. 

adres zamieszkania 

 

 

………………………………………………….. 

 nr telefonu 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE  OPIEKUNA USAMODZIELNIENIA 

 

 

Zobowiązuję się do współpracy z : 

 

1) Osobą usamodzielnianą tj. ……………………………………………… 

2) Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie w Puławach, 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data i czytelny podpis Opiekuna usamodzielnienia 

 

 



Załącznik Nr 2 do Wniosku 

 

Puławy, dnia ……………………….. r. 

 

 

………………………………………………….. 

   Imię i nazwisko osoby usamodzielnianej 

 

 

………………………………………………….. 

    adres zamieszkania 

 

 

………………………………………………….. 

    nr telefonu 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE  OSOBY USAMODZIELNIANEJ 

 

 

W czasie pobytu w Mieszkaniu chronionym zobowiązuję się do: 

1) realizacji poszczególnych postanowień indywidualnego programu usamodzielnienia, 

2) przestrzegania „Regulaminu wewnętrznego pobytu w Mieszkaniu chronionym”. 

 

 

 

 

 

…..…………………………………………… 

                                                                                    Czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do Wniosku 

 

Puławy, dnia ……………………….. r. 

 

 

………………………………………………….. 

   Imię i nazwisko osoby usamodzielnianej 

 

 

………………………………………………….. 

    adres zamieszkania 

 

 

………………………………………………….. 

    nr telefonu 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  OSOBY USAMODZIELNIANEJ 

 

 

 

Oświadczam, iż osiedliłem/osiedliłam  się na terenie powiatu puławskiego. 

 

 

 

 

…..…………………………………………… 

                                                                                    Czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu Mieszkań Chronionych  

 


