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,,DZ|AIANtA NA RZECZ ZWTEKSZANTA ZATRUDNIENIA 0568 DOTKNIETYCH I ZAGROZOTYCF

UBOSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOT.ECZNYM-ROZWOJ CENTRUM INTEGRACJI SPOIECZNEJ

PROMYK W POTEGOWIE"
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Definicje

1. Projekt -oznacza to projekt pn.,,Dzialania na rzecz zwiqkszania zatrudnienia os6b dotkniqtych

i zagro2onych ub6stwem i wykluczeniem spolecznym - rozw6j Centrum Integracji Spofecznej

Promyk w Potggowie" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 of priorytetowa: 06. Integracja, Dziafanie:

06.01. Aktywna Integracja, Poddzialanie: 06.01.02. Aktywizacja spofeczno-zawodowa.

2. Uczestnik projektu - osoba zakwalifikowana do wsparcia w ramach dziafania: ,,Aktywna

integracja" w procesie rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji.

3. Beneficjent - Fundacja ,,Promyk solidarno5ci" z siedzibq w Potqgowie, ul. Pocztowa 9;

4. Biuro Projektu - Centrum Integracji Spofecznej ,,Promyk", ul. Witosa 7 ,76-230 Potqgowo, tel.

798 809 882, 59 72428s1,,
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lnformacje o96lne

Projekt wsp6tfinansowany jest ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu Spofecznego na podstawie

umowy o dofinansowanie, podpisanej z Wojew6dztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21'/27,80-

810 Gdadsk;

Projekt realizowany jest przez Fundacjq Promyk solidarnoSci z siedzibq w Potqgowie w

partnerstwie z Zakladem Doskonalenia Zawodowego z siedzibq w Sfupsku,

Cel projektu: zmniejszenie iloSci os6b dotkniqtych i zagro2onych ub6stwem i wykluczeniem

spolecznym poprzez zwiqkszenie zatrudnienia.

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

t. Projekt skierowany jest do 30 beneficjent6w ostatecznych: 20 kobiet i 10 mq2czyzn, w wieku

1,5-64lat, zamieszkujqcych na terenie gminy Potqgowo, kt6rych sytuacja bytowa ispofeczna

klasyfikuje jako osoby dotkniqte lub zagro2one ub6stwem i wykluczeniem spolecznym;

2. Rekrutacjq przeprowadzi Dyrektor Centrum Integracji spolecznej,,Promyk" wraz ze

specjalistq ds. obslugi uczestnik6w i pracownikiem socjalnym Centrum;

projekt pn. ,, Dziaiania na rzecz zwiqkszania zatrudnienia os6b dotkniqtych i zagro2onych ubdstwem i wykluczeniem spoiecznym - rozwoj

Centrum Integracji Spotecznej Promyk w Potggowie" wsp6tfinansowany przez Uniq Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu

Spolecznego

').
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3. I etap rekrutacji prowadzony bqdzie w oparciu o ustalony profil kandydata. Kandydat/tka

zobowiEzany/a jest spetnii wymogi formalne, tj.:

1) zamieszkiwai na terenie gminy Potqgowo,

2) byi osobq dfugotrwale bezrobotnq, tzn, zarejestrowanq w Powiatowym Urzqdzie Pracy przez okres

tqcznie min. 12 miesiqcy w ciqgu ostatnich 24 miesiqcy,

3) byi osobq w wieku aktywno6ci zawodowej, tzn. L5-64 lata,

a) byi osobq korzystajqcq ze (wiadczefi pomocy spolecznej,

5) byi uczestnikiem projektu realizowanego w ramach PO Pomoc ZywnoSciowa.

W ll etapie rekrutacji (rozmowa indywidualna z kandydatem) punktowane bqdq kryteria: subiektywne:

1) motywacja do uczestnictwa w projekcie - od 0 do 5 pkt,

2) chqi podwy2szania umiejqtno5ci spotecznych - od 0 do 5 pkt,

3) gotowo5i do podwy2szania kwalifikacji zawodowych - od 0 do 5 pkt,

4) gotowoSi do zmian - od 0 do 5 pkt,

Obiektywne:

1) kobiety posiadajqce min. 1 dziecko do 6 roku 2ycia - 5 pkt,

2) osoby bez kwalifikacji zawodowych - 5 pkt,

3) osoby bez do6wiadczenia zawodowego - 5 pkt,

4) osoby niepelnosprawne - 5 pkt.

4. Kandydaci na uczestnik6w Projektu zobowiqzani sq wypelnii formularz zgloszeniowy,

oSwiadczenie potwierdzajqce spetnienie kryteri6w oraz ankietq dotyczqcq sytuacji spoleczno -
zawodowej;

5. Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowane zostanE osoby z najwy2szq iloSciq punkt6w.

Nastqpnie osoby te zlo2q wymagane oSwiadczenia (m.in. deklaracja dobrowolnego

uczestnictwa w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na wykorzystanie

wizerunku, formularz dane uczestnik6w indywidualnych do przetwarzania w zbiorze:

Regio n a I ny P rogra m O pe racyj ny Wojew6d ztwa Po mo rskiego na lala 2014-2020);

6. Z osobami przyjqtymi zostanq podpisane Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego;

7. Osoby, kt6re zlo2q komplet dokument6w i spelniq kryteria przyjqcia do projektu, a nie zostanq

zakwalifikowane do udziatu w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostanE na li6cie

rezerwowej os6b kt6re mogq zajqi miejsca uczestnik6w w przypadku przerwania przez nich

udzialu w projekcie.

5+

Oferowane wsparcie

1, Badania lekarskie w zwiqzku z podjqciem zajqi reintegracji zawodowej;

2. Szkolenie BHP;

3. Zakup odzie2y roboczej;

4. Ubezpieczenie NNW;

5. Swiadczenie integracyjne w wysoko5ciT1S,!O zl netto miesiqcznie;

6. Ubezpieczenie spoleczne (skfadki rentowe i emerytalne);

Projekt pn. ,, Dziatania na rzecz zwiqkszania zatrudnienia os6b dotknietych i zagro2onych ub6stwem i wykluczeniem spoiecznym - rozw6j

Centrum Integracji Spotecznej Promyk w Potqgowie" wsp6tfinansowany przez Uniq Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu

S polecznego
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7 . Prowiant przyslugujEcy za ka|dy dzief uczestnictwa w zajqciach;

8. Trzymiesiqczne szkolenie w Zakladzie Doskonalenia Zawodowego w Slupsku w zawodach:

krawiec, stolarz, monter zabudowy i rob6t wykoriczeniowych - szkolenie zakoficzone bqdzie

egzaminem i nadaniem uprawnieri do wykonywania danego zawodu;

9. Zakup biletu miesiecznego SKM do Slupska (w obie strony);

LO, Po zakoiczeniu szkolenia o kt6rym mowa w ust. 3 praktyka zawodowa bqdzie kontynuowana

w firmach na terenie gminy Potqgowo przez okres min. 6 miesiqcy.

11. Jeden dzieri ka2dego tygodnia przeznaczony bqdzie na zajqcia reintegracji spofecznej, tj. kurs

przedsiqbiorczo5ci, metod aktywnego poszukiwania pracy, kurs komputerowy, warsztaty

psychologiczne oraz indywidualne konsultacje z psychologiem, pracownikiem socjalnym,

doradcq zawodowym, prawnikiem, lstnieje r6wnie2 mo2liwo5i uczestnictwa w grupach

wsparcia,

5s

Postanowienia kofcowe

1. Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem 3 pa2dziernika 2016r.

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji

3. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie siq z Regulaminem Rekrutacji

4. Regulamin projektu jest dostqpny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej beneficjenta:

Ulwvllp1.omy$q.lj-darllglc_|p!-oraz stronie internetowej Centrum Integracji Spolecznej:

wWw.EiSlcolegowo.pl,

Projekt pn. ,, Dzialania na necz zwiqkszania zatrudnienia os6b dotknigtych i zagro2onych ub6stwem i wykluczeniem spolecznym - rozwdj

Centrum Integracji Spolecznej Promyk w Potegowie" wsp6tfinansowany przez Uniq Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu

SpoteczneBo


