
Ogłoszenie o rekrutacji
Rekrutacja  uczestników  do  projektu  realizowanego  przez  Gminę  Bytoń  pn. "Młodzieżowa
Przystań" 

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego

na lata 2016-2023
odbędzie się w  dniach 1.04. 2019 r. –20.04.2019 r

Projekt skierowany jest do osób, które:
 mieszkająna terenie gminy Bytoń (kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia).
 biorą  udział  tylko  w  jednym  projekcie  objętym  grantem  w  ramach  naboru

I/RPO/EFS/2018 dofinansowanego ze środków LSR Lokalnej Grupy Działania „Razem dla
Powiatu Radziejowskiego (kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia).

 pozostająosobą  zagrożoną  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  na  podstawie
przynajmniej jednej z przesłanek:

− jest członkiem rodziny korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej;
      − jest osobą, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu    
         socjalnym; 
      − jest osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą; 
      − jest osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania   
         demoralizacji i przestępczości; 
      − jest osobą przebywającą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
         ośrodkach socjoterapii; 
      − jest osobą niepełnosprawną lub osobą z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu 
         ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 
      − jest członkiem  rodziny  z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden           
         z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki 
         nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 
      − jest osobą zakwalifikowaną do III profilu pomocy; 
      − jest osobą niesamodzielną; 
      − jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań w  rozumieniu  
         wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
         operacyjnych na lata 2014 – 2020;
      − jest osobą korzystającą  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i podpisać Deklarację uczestnictwa
w projekcieoraz dostarczyć ją wraz ze stosownymi zaświadczeniami i oświadczeniami do biura
projektu mieszczącego się w Wiejskim Centrum Kulturyi Bibliotece Publicznej w Bytoniu, Bytoń
72, 88-231 Bytoń.

Szczegółowe  informacje  na  temat  rekrutacji  dostępne  sąw  Regulaminie  rekrutacjioraz  pod
numerem telefonu 54 285 13 17 wew. 22.

Regulamin rekrutacjioraz wzory potrzebnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej
szkoły www.ugbyton.pl oraz w biurze projektu.


