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Aneks nr 1 z dnia 30.03.2018 r. 

do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

„W stronę aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym” 

 

Nowe brzmienie otrzymują następujące zapisy §3: 

Pkt. 1 )  Zgłoszenia przyjmowane będą w trybie ciągłym I.2018 – IV.2019 

Pkt. 7) Na rozmowy rekrutacyjne zaproszone zostaną wszystkie osoby zainteresowane udziałem  

w projekcie, które spełniają kryteria dostępu, zweryfikowane na podstawie oświadczeń zawartych  

w formularzu rekrutacyjnym.  

Uszczegółowieniu o punkt e) i f) ulegają następujące zapisy Regulaminu i otrzymują brzmienie: 

Odwołanie do §3 ZASADY REKRUTACJI: 

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych: 

a) osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

b) osób z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 

r. Nr 231, poz. 1375); 

c) osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.); 

d) osób korzystających z PO PŻ; 

e) osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym; 

f) rodzin 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. 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 


