I|{FORMACJAO NABORZE,
w projekcie pilotażołym
,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku
pracy - pilotń"
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie insĘtucji
pomocy i integracji społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach jest ręalizatorem ww projektu
we współpraly z gminnymi ośrodkamipomocy społecznej z terenu powiatu kartuskiego
i Powiatem Urzędem Pracy w Kartuzach.

Celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej
wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tyhńu, bezrobocia i niemożności
wyjściaz systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych
instrumentów rodzinnej aktywizacj i i integracj i społecznej

.

Projekt przewiduje wsparcie dlarodzinwielodzietnych w ramach cźerech modułów:

1.

moduł prozatrudnieniowy (doradztwo zawodowe, kursy szkolenia zawodowe);

2. moduł społeczny i

integracyjny (wsparcie psychologicme, warsńaty kompetencji

społecznych);

3.
4.

moduł rodzinny (wzmocnienie więzi rodzinnych, modelowanie zachowńw rodzinie);

moduł sport i kultura (udziń w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacvinych);

Procedura naboru do projektu
1. Wszystkie osoby zainteresowatę udzińem w projekcie i spełniające poniższe warunki
Zapraszartly do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzachprzy ul. Mściwoja II
20 (tel. 058-685-33 -20, 68-400-82 wew. 11 1 lub I27 ) lub do gminnych ośrodkóW pomocy
społecznej z powiatu kartuskiego.
2. Uczęstnictwo w projekcie jest bezpłatne.
3. Do udzińu w projekcie mogą zg}aszaó się osoby, które spełniają następujące kryteria
formalne:
. rodzina wielodzietna, minimum troje dzieci w wieku szkolnym (do 18 lub do 26lŃ
jeślikon§nuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej);
. rodzina korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej (zarejestrowana w systemie
OPS-u);
. minimum jeden rodzic musi być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako
osoba bezrobotna lub dfugotrwale bezrobotna;
. nie mogą być zrekrutowane rcdziny, której członkowie są zaĘestrowani w pup tylko
i vłyłączniejako osoby poszukujące pracy (nie mają statusu osoby bezrobotnej lub
długotrwale bezrobotnej ) ;
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.
4.

rodzina wielodzietne zamieszkuj ą obszar powiatu kartuskiego

;

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które na etapie naboru wykażą się wysoką
motywacją - uzasadnią swój wybór i sformułują oczekiwania wobec uczestnictwa
w projekcie orazplany związane z ołzymartym wsparciem.
Wypełnianie kryteriów rekrutaryjnych

W celu zakwalifikowania do udzińu w pĄekcie obligatoryjne jest dostarczenie
wypełnionego formularzarękrutacyjnego (zń. tlr 1do regulaminu rekrutacji) w terminie do
22 kwietnia 20l"5 r.
ż. Wypełnienie powyższego formularzu oznacza zapoznańe się kandydata
z postanowieniami Regulaminu rekrutacji uczestników w projekcie ,,Schematom STOP!
WspÓlne dzińanta instytucji pomocy społecznej i insĘrtucji rynku pracy - pllotuż" oraz
jego akceptację;
1.

Projekt ,,Schematom ST}P! Wspólne dziąłania instytucii pomocy społecznej i instvtucji rynku pracy pilotaż"
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