Projekt pt. „Moja przyszłość”
W ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej”.

Rekrutacja do projektu systemowego „Moja przyszłość”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza do
wzięcia udziału w projekcie pt. „Moja przyszłość” współfinansowanym przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie
7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).
Projekt „Moja przyszłość” adresowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych
zawodowo, osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w
wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.
Priorytetowym celem projektu jest zaktywizowanie 14 osób poprzez
zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej. Projekt ma na celu
pomoc w poruszaniu się na rynku pracy, ma umożliwić także dostęp wszystkim
osobom do informacji, edukacji i zatrudnienia. Zostanie przeprowadzony cykl szkoleń
z zakresu:
- konserwator terenów zielonych
- kucharz małej gastronomi.
W ten sposób beneficjenci ostateczni uzyskają wiedzę i zdobędą nowe kwalifikacje
zawodowe. Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie ze strony doradcy zawodowego,
psychologa, pracowników socjalnych.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyć do
31 sierpnia 2013 roku.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie finansowe w postaci zasiłków
celowych. Przewidziane są działania o charakterze środowiskowym
(piknik).
Wymagane dokumenty:
- w przypadku osób niepełnosprawnych (aktualne orzeczenie o niepełnosprawności);
- zaświadczenie/ oświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej, (jeżeli
dotyczy),
- formularz rekrutacyjny;
- deklaracja uczestnictwa w projekcie;
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- oświadczenie beneficjenta ostatecznego/uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych;
- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.
W/w dokumenty będą dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem.
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 31 maja 2013 roku
Zgłoszenia będą przyjmowane w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem 18-200 Wysokie
Mazowieckie, ul. Ludowa 15, tel. (0-86) 275-27-09,
e-mail: mops1@wysokiemazowieckie.pl

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pok. 4
nr telefonu
086 275 27 09
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