PrzeŁOM w życiu - od 2020-10-01 do 2022-02-28
CEL: Reintegracja społ.-zawodowa 40os. (22K;18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., w tym os.
bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społ., z powiatów ŁOM: m. Łódź,
brzezińskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego i zgierskiego, poprzez realizację w okresie 01.10.202028.02.2022 indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej program aktywizacja społ.-zawodowej dostosowany
do potrzeb uczestnika proj.
PROCEDURA REKRUTACJI WG ZASAD: równości szans, w tym płci i niedyskryminacji oraz dostępności dla ON.
MIEJSCE: ŁOM
TERMIN: 10-11.2020, 01-02.2021 (zakładamy uruchomienie 2-óch gr. w 12.2020 i kolejnych po 2-óch m-cach)
I) NABÓR (10dni): zgłoszenie składamy w biurze osobiście, pocztą, kurierem. W razie niewielu zgłoszeń
-ogłosimy dodatkowy nabór.
II) OCENA: na bieżąco -Koordynator (os. w biurze proj. pomoże wypełnić dokumenty na miejscu)
a)KRYT. PODST.
-weryfikacja kompletnych zgłoszeń.
-przynależność do GD wskaz. w cz. 3.2 (ocena 0-1) na podst. stos. oświadcz., orzeczenie ON./zaświadczenie z OPS, PUP lub
właściwej instyt. zg. z wykazem źródeł w 3.1.1
Odrzucone zostaną zgłoszenia złożone przez os. spoza GD /po terminie
b) WSTĘPNA OCENA MOTYWACJI - osoba spełniająca kryt. udziału odbędą spotkanie z doradcą zaw. za pomocą
wywiadu i testu (kwestionariusz do mierzenia motyw. osiągnięć M.Widerszal-Bazyl) 0-10 pkt.
c) PREFERENCJE GD zg. z kryt. 7 (pierwszeństwo +30pkt):
-os. i rodziny zagrożone ubóstwem lub wyklucz. społ. doświadcz. wielokrotnego wykluczenia społ. roz. jako wyklucz. z
powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Roz. 3 pkt 15 Wyt. w zakr. realiz. przedsięwzięć w obsz. włącz.
społ. I zwalcz. ubóstwa z wykorzystaniem EFS i EFRR na l. 2014-2020 z dn. 8.07.2019 r.
-os. korzysta z PO PŻ, a zakres wsparcia w proj. nie będzie powielać działań, które dana os. otrzyma lub otrzymuje w
ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ
-os. o znacznym lub umiarkowaną ON
-ON sprzężoną
-os. z zaburzeniami psych., w tym os. z niepełnosprawnością intelekt. i os. z całościowymi zaburz. rozwoj.
i
-K 10pkt
-zamieszkała obszar rewitalizacji. 10pkt
-os. 50+ 5pkt
-z wykształceniem max. średnim 5pkt
-OzN 5pkt
III) WYNIKI. Zakwalifikowanie do proj.: 20os./ed. z najwyższą l-bą pkt rozpoczną udział w proj.(w razie tej samej l-by pkt
decyduje kolejność zgłoszeń).

