
                                                           

 

Projekt współfinanowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Program aktywizacji społeczno – zawodowej  

mieszkańców gminy Lipnica Murowana 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej od  01.04.2010 roku 
rozpoczyna rekrutację osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie systemowym 
„ Program aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców gminy Lipnica Murowana” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Beneficjentami ostatecznymi projektu systemowego mogą zostać osoby zamieszkujące na 
terenie gminy, będące w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem 
społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej należące do następujących 
podgrup: 

• osoby w wieku aktywności zawodowej (w wieku  15-60 lat); 

• osoby wychowujące dzieci wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych; 

• osoby o niskim poziomie kwalifikacji zawodowych; 

• osoby pozostające bez pracy bez względu na fakt bycia zarejestrowanym w urzędzie 
pracy; 

• osoby zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym.  

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie będą przechodziły dwa etapy rekrutacji, za 
które odpowiedzialny jest  Koordynator i Asystent Koordynatora Projektu. 

Pierwszy etap rekrutacji rozpocznie się 1. kwietnia 2010 r. i trwał będzie do 19 kwietnia 
2010. Odbywał się będzie w dni robocze w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lipnicy Murowanej. Polegał on będzie na zgłoszeniu się osób chętnych do uczestnictwa w 
projekcie systemowym i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy 
zostanie wypełniony przez potencjalnych uczestników projektu w celu sprawdzenia przez 
osobę rekrutującą czy spełniają oni kryteria formalne uczestnictwa oraz dokonania oceny 
motywacji, jak i potrzeby udziału w projekcie systemowym. Na podstawie powyższej oceny 
potencjalny uczestnik projektu zostanie zaproszony do drugiego etapu rekrutacji. 

Drugi etap rekrutacji rozpocznie się 22 kwietnia 2010r. i trwał będzie do 28 kwietnia 2010r. 
Powyższy etap odbywał się będzie w dni robocze w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lipnicy Murowanej. Polegał on będzie na zaproszeniu potencjalnych 
uczestników projektu na końcową rozmowę, w trakcie, której będzie wypełniony 
kwestionariusz rekrutacyjny. Kwestionariusz rekrutacyjny ma na celu wyłonienie finalnej 
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grupy 6 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno – 
zawodowej mieszkańców gminy Lipnica Murowana” na podstawie analizy przez osobę 
rekrutującą ich aktualnej sytuacji oraz złożonych dokumentów. Etap ten ma również na celu 
utworzenie listy rezerwowej. W zależności od posiadanego statusu przez potencjalnego 
beneficjenta ostatecznego, powinien on załączyć jeden lub kilka z poniższych dokumentów: 

• kopię dowodu osobistego; 
• oświadczenie o pozostawaniu do pracy; 

• umowę o pracę w przypadku osób zatrudnionych; 
• zaświadczenie o stanie posiadania; 
• kopię aktu urodzenia dziecka/dzieci. 

Kolejno od 29 kwietnia do 30 kwietnia 2010 r. odbędzie się trzeci etap rekrutacji, który 
polegał będzie na przekazaniu końcowej listy wytypowanych beneficjentów ostatecznych do 
uczestnictwa w projekcie systemowym, jak i listy rezerwowej, która przedłożona zostanie do 
zatwierdzenia Kierownikowi Gminnego Ośródka  Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.    

 

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie  do pierwszego etapu rekrutacji. 

  

 

 

 

 

 


