Informacja
Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramura
o rekrutacji do II Edycji projektu systemowego
„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura”

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze prowadzi rekrutację osób chętnych do
udziału w 2009 r. w drugiej edycji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa
bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura” współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 25-50 lat bezrobotne, korzystające z
pomocy społecznej, o niskich zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. W ramach
projektu uczestnicy uzyskają wsparcie z zakresu integracji : zawodowej, edukacyjnej,
zdrowotnej, społecznej realizowanej przez pracowników socjalnych, psychologa, doradcę
zawodowego, lekarza medycyny pracy oraz wykładowców szkolenia zawodowego.
Podjęte zostaną następujące działania:
• indywidualne formy pomocy (poradnictwo psychologiczne, zawodowe, praca
socjalna),
• grupowe formy pomocy w oparciu o techniki aktywizujące (warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy) prowadzone przez doradcę zawodowego,
• treningi umiejętności psychospołecznych prowadzone przez psychologa,
• szkolenia zawodowe: opiekunka domowa, kurs pierwszej pomocy-prowadzone przez
wykładowców średnio 3 m-ce,
• sfinansowanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy,
• wsparcie dochodowe: zasiłki celowe, które będą miały na celu umoŜliwienie
aktywnego uczestnictwa w planowanych zajęciach.
W ramach udziału w projekcie uczestnicy będą mieli zapewniony catering i serwis
kawowy oraz materiały szkoleniowe. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać w Ośrodku Pomocy
Społecznej pokój Nr 5 lub 6 dokumenty rekrutacyjne, które są dostępne w Ośrodku Pomocy

Społecznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura.
Dokumenty będą przyjmowane w okresie od 1 sierpnia do 14 sierpnia 2009 r.
Wszelkie informacje dotyczące moŜna uzyskać pod numerem tel. 7178961 lub
7178969,7178962 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Płoniawy-Bramura w godz.
Od 8.00 do 16.00.
Zapraszamy do udziału w projekcie.

Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej Płoniawy-Bramura
Jadwiga Krukowska

DEKLARACJA

UDZIAŁU

W projekcie systemowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Priorytet VII – Promocja
Integracji Społecznej działanie 7,1 – Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji – pod działanie
7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
Tytuł projektu: Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Bezrobotnych w Gminie
Płoniawy – Bramura. Realizacja projektu 01.08.2009r do 31.12.2009r
ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W W/W PROJEKCIE
DANE OSOBOWE:
1.Imię i nazwisko …………………………………………………………..............................................
2. PESEL…………………………………………………………………………………………………
3.NIP……………………………………………………………………………………………………..
4.Data urodzenia………………………………………………………………………………………….
5.Stan cywilny……………………………………………………………………………………………
6.Seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………………..
7.Adres zamieszkania(nr domu kod pocztowy)………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
WYKSZTAŁCENIE:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1.Zawód wyuczony……………………………………………………………………………………….
2.Ukończone kursy ,szkolenia ( itp.) ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.Okres pozostawania bez pracy( m-cy, lat)
……………………………………………………………………………………………………………
4. Zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Makowie Maz. jako bezrobotna/y od
kiedy……………………………………………………………………………………………….. …….
5. Okres korzystania przez Pana/ą ze świadczeń pomocy społecznej od kiedy ………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
6.Nr telefonu domowego lub tel. komórkowy ……………………………………………………….......

Oświadczam, Ŝe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r
Dz.U Nr 133,poz.833 z póź. zm) wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Dla potrzeb realizacji projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze.
…………………………………..
/data i czytelny podpis/

