
OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Gmina Przygodzice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach ogłasza nabór
uczestników do projektu „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Przygodzice” w ramach
dziennych form usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie gminy Przygodzice oraz
dziennych form usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania  tj. w Klubie  Seniora w
Przygodzicach i Klubie Seniora w Czarnymlesie . Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla 4 osób, a także utworzenie miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych
w dwóch klubach seniora – w Przygodzicach i Czarnymlesie dla 40 osób.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2020 do 31.12.2022 na terenie Gminy Przygodzice.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego
jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystywaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 (współwystępowanie różnych
przesłanek); osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i, osób
z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób
z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
zamieszkujących w Gminie Przygodzice.
O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają
osoby spełniające następujące kryterium:
Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150%
właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie),
o których mowa w ustawie z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 02.10.2020r. do 16.10.2020r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Przygodzicach, ul. Wrocławska 50, 63-421 Przygodzice, (dokumenty przyjmują
pracownicy socjalni).
Informacje o projekcie znajdą się w na stronie  BIP Przygodzice w zakładce Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej ,www: Gminy Przygodzice, w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Przygodzicach oraz  na stronie partnera Fundacji Inwalidów i Osób niepełnosprawnych
”Miłosierdzie”. Zamieszczone również na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach gminy,  na
tablicach ogłoszeń przy kościołach na terenie gminy oraz w przychodni zdrowia w Czarnymlesie i
Przygodzicach.

• Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji : Agnieszka Olejniczak, tel.
62 5925987 tel. komórkowy 734 496 738



Dołączone pliki:

1. Ogłoszenie o rekrutacji (plik DOCX, 119KB)

2. Regulamin (plik DOCX, 73KB)

3. Załącznik nr 1 wniosek (plik DOCX, 79KB)

4. Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy Kandydata do Projektu (plik DOCX, 62KB)

5. Załącznik nr 3 i 3a  oświadczenie Uczestnika (plik DOCX, 51KB)

6. Załącznik nr 4 deklaracja udziału w projekcie (plik DOCX, 60KB)

7. Załącznik nr 5 Oświadczenie Uczestnika projektu

8. Załącznik nr 6 Oświadczenie o niesamodzielności

        9.    Załącznik nr 7 Karta kwalifikowalności osoby kandydującej

       10.  Protokół z rekrutacji (plik DOC, 877KB)


