Informacja o naborze Uczestników projektu
Powiat Gryficki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach zaprasza do udziału
w projekcie RPO WZ „Aktywnie w przyszłość”.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
zamieszkujących teren Powiatu Gryfickiego.
Do projektu przyjęta może być osoba:
- niepełnosprawna
- przebywająca w pieczy zastępczej
- usamodzielniana opuszczająca pieczę

Nabór i rekrutację uczestników projektu prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gryficach. Nabór kandydatów na uczestników projektu jest otwarty oraz prowadzony w sposób
ciągły przez cały okres trwania projektu. Kwalifikację kandydatów dokonuje Zespół Rekrutacyjny.
Udział w projekcie trwa do 1 roku:
I grupa uczestników – X.2016 r. – VIII.2017 r.
II grupa uczestników – IX.2017 r. – VIII.2018 r.
III grupa uczestników – IX.2018 r. – VIII.2019 r.
W czasie udziału w projekcie każdy uczestnik zrealizuje tzw. indywidualną ścieżkę reintegracji
w której zaplanowane zostaną min. 3 instrumenty aktywnej integracji wybrane
w oparciu o diagnozę i indywidualny profil uczestnika.
Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób z terenu Powiatu Gryfickiego
zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym za pomocą instrumentów aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym, społecznym i zawodowym, które mają na celu umożliwienie
uczestnikom powrót lub łatwiejsze wejście na rynek pracy, a także wsparcie samodzielności
życiowej oraz zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

W ramach projektu oferujemy m.in.:
- szkolenia zawodowe i kursy kwalifikacyjne
- sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób usamodzielnianych
- trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie stacjonarnej i wyjazdowej
- poradnictwo psychologiczne (wsparcie indywidualne i grupowe)
- indywidulane oraz grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
- uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, ul. Dworcowa 22
Biuro projektu, II piętro, pok. 11,
tel. 091 384 66 26 lub 091 384 68 08,
strona: www.pcpgryfice.pl, adres e-mail: rpo-pcpr@pcprgryfice.pl

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin dostępny na stronie
www.pcprgryfice.pl, w zakładce PROJEKT RPO WZ.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

