Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16
Tel. 32/ 284 68 57, email: gopstworog@poczta.onet.pl

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„Wszyscy razem”
współfinans owanego przez Unię Europejską w ramach Eu ropejskiego Funduszu Społecznego.
§ 1.

Informacje ogólne
1.

Liderem projektu jest Powiat Tarnogórski w partnerstwie z g minami: Tarnowskie Góry, Zbrosławice,
Tworóg, Kalety.

2.

Projekt będzie rea lizowany od 01.09.2015r. do 31.12.2017r.

3.

Rekrutacja uc zestników prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Po mocy Społec znej w Tworogu.

4.

Działania rekrutacyjne w Gminie Tworóg skierowane są do :

- os ób i rodzin ko rzystających ze świadczeń po mocy społecznej, u których występuje wielo problemo wość,
- osób z niepełnosprawnością,
- osób starszych, niesamodzielnych,
- osób 50+ zagrożone wykluczeniem społecznym, kwalifikujące się do wsparcia z po mocy społecznej
5.

Punkt rekrutacyjny – siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społec znej w Tworogu ul. Zamkowa 16.

6.

Głó wnym celem Projektu jest poprawa funkcjonowania społeczno – zawodowego osób i rodzin
doś wiadczających wykluczen ia społecznego, w tym osób z niepełno sprawnościami zamieszkujących
Powiat Tarnogórski.

7.

Rekrutacja trwa od 23.09.2015r. do 31.10.2015r.
Rekrutacja osób 50+ zagro żonych wykluczeniem społeczny m, kwalifikujących się do wsparcia z
pomocy społecznej zaplanowana jest na miesiące styczeń-luty 2017rok

Do udziału w projekcie zos tanie zakwalifikowanych 30 uczestników, w ty m
- osoby i rodziny korzys tające ze świadczeń po mocy społecznej, u których wys tępuje wielo problemo wość
8 osób
-osoby niesamodzielne – 3 osoby, w tym -os oby niepełnosprawne – 1 osoba
- osoby 50+ zagrożone wykluczeniem społeczny m, kwalifiku jący m się do wsparcia po mocy społecznej – 19 osób.
8.

Osoby/ rodziny zakwalifiko wane do projektu zostaną objęte kontraktami socjalny mi bądź ich od mianami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16
Tel. 32/ 284 68 57, email: gopstworog@poczta.onet.pl
§ 2.
Kryteri a uczestnictwa w Projekcie.

1.

Uczestnikiem projektu może zos tać osoba mieszkająca na terenie Gminy Tworóg.

2.

Projekt jest adresowany do osób, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

- os oby lub rodziny korzys tające ze świadczeń pomocy społecznej, u których występuje wielo problemo wość
- niepełnosprawnoś ć,
- długotrwała choroba
- koniec znoś ć wsparcia ze strony osób drugich - koniec zność zagospodarowania czasu wolnego
- brak zatrudnienia (dot. 1 osoby niepełnosprawnej w wieku aktywności zawodowej),

- Brak zagos podarowania czasu wo lnego, samotnoś ć, wykluczen ie społeczne.
3.

Wypełnione ankiety rekrutacyjne należy złożyć ww. punkcie rekrutacyjnym w n ieprzekraczalny m
termin ie do 31.10.2015r..

4.

Rekrutacja dla osób 50+ przewidziana jest w 2017r. - Wypełnione ankiety rekrutacyjne należy zło żyć w
w/ punkcie rekrutacyjnym w n ieprzekraczalny m termin ie do 28.02.2017r..

5.

Osoby spełniające powyższe kryteria będą kwalifiko wane do udziału w projekcie przez ko misję
rekrutacyjną po dokonaniu weryfikacji an kiet rekrutacyjnych.

6.

Osoby zakwalifiko wane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o ty m przez praco wnika
jednostki.

