
 

 
 

 

str. 1 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”. 

Zadanie współfinansowane w 100 % ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. 

ZASADY UCZESTNICTWA I REKRUTACJI 

W WARSZTATACH Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ 
 

ORGANIZATOR:  

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46, 86-302 
Sztynwag.  
 

NAZWA ZADANIA:  
 

WARSZTAT Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ  
 

UCZESTNICY ZADANIA:  
 

Uczestnikami warsztatu mogą być  osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.: 

 

 osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

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

społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej; 

 osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  o zatrudnieniu socjalnym; 

 osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w 

ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej; 

 osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 

przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  o postępowaniu w sprawach 

nieletnich; 

 osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

 osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie równości szans, osoba ze 

stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi; 

 rodziny 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; 

 osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 osoby niesamodzielne;  

 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań; 
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 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  

 

FORMA REKRUTACJI:  

nabór otwarty; forma: formularze rekrutacyjne złożone w biurze LGD „Vistula-Terra Culmensis” lub u 

Koordynatorów gminnych. 

 

  

ZASADY REKRUTACJI: 

Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1 do niniejszych 

Zasad) złożonego bezpośrednio w biurze LGD „Vistula-Terra Culmensis” lub u Koordynatorów 

gminnych w terminie: 

                                               Od 12 marca do 19 marca 2018 r. do godz. 14:00.  

 

 

Biuro LGD: Sztynwag 46 (Gm. Grudziądz) lub: 

 

w Urzędzie Gminy Chełmno do  p. Marcina Pilarskiego, 

w Urzędzie Gminy Grudziądz do p. Jacka Zyglewicza, 

w Urzędzie Gminy Gruta do p. Moniki Wróbel, 

w Urzędzie Gminy Lisewo do p. Agnieszki Dalke,  

w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin do p. Roberta Belzyta,  

w Urzędzie Gminy  Płużnica do p. Mirosławy Tomasik, 

w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do p. Ewy Gajewskiej,  

w Urzędzie Gminy Rogóźno  do p. Wioletty Przybylskiej,  

w Urzędzie Gminy Stolno do p. Anny Bochen,  

w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą do p. Magdaleny Polińskiej. 

 

Uwaga!  

Formularze dostarczone w terminie późniejszym nie będą brane pod uwagę, chyba, że Organizator 

zadecyduje inaczej.  

 

KRYTERIA REKRUTACJI:  

 

 poprawność wypełnionych formularzy   

 kolejność zgłoszeń. 

Wszystkie pola formularza rekrutacyjnego muszą być wypełnione. Jeżeli jakieś pole nie dotyczy 

kandydata należy zamieścić taką informację. Niedopuszczalne jest tworzenie nowych kategorii w 

formularzu rekrutacyjnym. Formularze o zmienionej treści będą odrzucane. Do udziału w warsztacie w 

wyniku procesu rekrutacji, zostanie zakwalifikowanych  10 uczestników  (decyduje kolejność zgłoszeń). 
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TERMIN I MIEJSCE:  

 

Terminy: 22 marca 2018 r. w godz. 15:00-21:00 

 

Miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie (internat) 

  

 

UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:  

w przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o 
podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania 
(np. informacje o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób 
niedosłyszących). 

 

INNE: 

 Udział w zadaniu jest bezpłatny. 

 Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania. 

 

Organizator zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 ( Dz. U. z 2016 poz. 922). Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów 
organizacyjnych szkolenia, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej. Dane osobowe nie będą 
przekazywane osobą trzecim. 


