PLAN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU
„Akademia integracji”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa
Terminy rekrutacji:

Planowana do przyjęcia liczba osób w
ramach 2. rekrutacji:
Uczestnikiem/czką projektu może być
osoba fizyczna, która:

Preferowana grupa uczestników/czek
projektu:

Planowane do zastosowania kanały
informujące o rekrutacji do projektu:

16.09.2020 r. do wyczerpania miejsc

do zakwalifikowania w ramach rekrutacji planowanej liczby 32 osób
a) ma ukończony 18 rok życia i jest osobą w wieku aktywności zawodowej;
b) jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
c) ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie gmin o
ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia tj. gminy: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka,
Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino, Tuchomie, gm. miejska Kościerzyna, Karsin, Liniewo, Nowa Karczma,
gmina miejska i wiejska Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny, Kępice, Potęgowo, Dębnica Kaszubska;
d) jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo;
e) dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji do biura projektu
a)
osoby z zaburzeniami psychicznymi;
b)
osoby z niepełnosprawnością sprzężoną;
c)
osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
d)
osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu
więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
1. informację nt. projektu w prasie, na stronach internetowych, portalach społecznościowych;

Dostępność dokumentów
rekrutacyjnych:

2. dystrybucję ulotek, plakatów i materiałów informacyjnych na obszarze realizacji projektu, do urzędów
gmin, starostw, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, powiatowych centrów
pomocy rodzinie;
3. informację na stronie internetowej www.marmolowski.pl
1. W wersji papierowej w biurze projektu przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów lub w punkcie
obsługi uczestników przy ul. Strzeleckiej 34, 83-400 Kościerzyna
2. W wersji elektronicznej w formacie PDF i DOC na stronie pod adresem:
http://marmolowski.pl/projekty-unijne/akademia-integracji/

Etapy rekrutacji:

1.
2.
3.
4.

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu w terminie rekrutacji
Ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy zgłoszeniowych
Utworzenie listy rankingowej oraz rezerwowej i ich ogłoszenie na stronie projektu
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej (dotyczy o ile w ogłoszonym terminie rekrutacji zgłosi się mniej
osób niż założono zakwalifikować w ramach rekrutacji)

