
 

 

Projekt systemowy pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo” jest współfinansowany ze środków Europejskiego funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji.  

Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

ANEKS DO REGULAMINU 

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: 

 „Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo” 

Rok 2012 

W regulaminie dokonuje się poniższych zmian. 

§ 2 pkt 2, który po zmianie otrzymuje brzmienie: 

2. Organizator będzie dążył do zakwalifikowania do udziału w Projekcie 10 osób tj. uczestników 

i uczestniczek zwanych dalej Beneficjentami Ostatecznymi projektu. 

§ 3 pkt 1, który po zmianie otrzymuje brzmienie: 

1. Projekt skierowany jest do 10 osób tj. 60 % mężczyzn i 40 % kobiet, w tym (jedna osoba 

niepełnosprawna), spełniających powyższe kryteria: 

a) Wiek: 18 - 64 lat. 

b) Status na rynku pracy: 

 Nieaktywni zawodowo, 

 Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku – 50% uczestników, 

 Zatrudnieni tj. rolnicy posiadający nisko dochodowe gospodarstwa rolne (tj. do 10 ha) – 20%.  

c) Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej tut. GOPS, 

d) Zameldowani i zamieszkujący na terenie gm. Naruszewo, 

e) Mający wykształcenie, co najwyżej średnie bądź niższe, 

f) Mający niskie kwalifikacje zawodowe bądź ich brak, 
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§ 4 pkt 5, który po zmianie otrzymuje brzmienie: 

5. Wyłonienie grupy docelowej nastąpi spośród osób spełniających kryteria wymienione                

w § 3 pkt 1.  

   Do projektu zakwalifikowanych zostanie łącznie 10 osób: 40% kobiet oraz 60% mężczyzn. 

 

Naruszewo, dnia 27.04.2012r.                                                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

                                                                                                                                         Społecznej w Naruszewie  
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