
 Drugi nabór uczestników do projektu „Równe szanse dla osób 

niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – 

eInclusion” 

 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim wznawia nabór do projektu „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz  

w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eInclusion”, dzięki któremu możliwe jest bezpłatne uzyskanie komputera wraz 

z Internetem przy jednoczesnym obowiązkowym udziale w szkoleniach z zakresu bezpiecznego użytkowania sprzętu. Pomoc 

skierowana jest dla mieszkańców miasta Nowy Dwór Mazowiecki, którzy spełniają minimum jedno  z poniższych kryteriów: 

 Osoba w trudnej sytuacji materialnej    

Wymagane dokumenty  potwierdzające sytuację materialną:  

- w przypadku osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej aktualne zaświadczenie wystawione 

przez OPS wskazujące na sytuację materialną, 

- w przypadku osób pozostałych – oświadczenie o dochodach (ile osób w gospodarstwie domowym ma dochód  

i w jakiej wysokości) z załączoną kopią* dokumentu  potwierdzającego wysokość dochodu np. odcinek renty lub 

emerytury za ostatnie 3 m-ce.  

 Samotna matka/samotny ojciec                                       

Wymagane dokumenty – oświadczenie, iż matka/ojciec samotnie wychowuje dziecko.   

 W sytuacji  zgonu ojca / matki dzieci prosimy napisać w oświadczeniu, że z tego wynika samotne wychowanie 

dziecka. Wtedy też prosimy nie przekazywać aktu zgonu – wystąpi o niego Urząd Miejski do Urzędu Stanu 

Cywilnego 

 w pozostałych przypadkach prosimy przekazać wraz z oświadczeniem dokument potwierdzający samotne 

macierzyństwo / ojcostwo np. kopia* wyroku sądu o orzeczeniu rozwodu, inne dokumenty np. informacja 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 Rodzina zastępcza                                   

Wymagane dokumenty – pisemna deklaracja o dalszej chęci udziału w projekcie. Prosimy nie przekazywać 

zaświadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej, gdyż Urząd Miejski 

wystąpi o stosowny dokument. 

 

 Osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem 

równoważnym                  

Wymagane załączniki – kopia* orzeczenia o niepełnosprawności 

 

* kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą potwierdzenia oraz czytelnym 

podpisem osoby składającej dokumenty. 

 

Liczba miejsc na listę podstawową jest ograniczona - decyduje data zgłoszenia. Każda kolejna osoba będzie zapisywana na 

listę rezerwową beneficjentów projektu. 

Serdecznie zapraszamy do odbioru ankiet zgłoszeniowych w pok. 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego, ul. Zakroczymska 30. 

Po wypełnieniu ankiety i dołączeniu wskazanych w niej dokumentów, zgłoszenie należy przekazać do pok. 101 osobiście lub 

pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (decyduje data wpływu do Urzędu 

Miejskiego). 

 

Więcej informacji udziela pracownik Wydziału Projektów Infrastrukturalnych w pokoju 409, a także pod numerem telefonu 

(22) 512 22 38. Każdego z Państwa kto ma w najbliższym otoczeniu osoby, o których mowa w ogłoszeniu, prosimy                      

o przekazywanie informacji o trwającym naborze do projektu. 


