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OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU PN. 

„Usługi zapobiegające odizolowaniu rodzin ze specjalnymi potrzebami  

od społeczności lokalnej w Gminie Książki” 

Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do 

projektu pn. „Usługi zapobiegające odizolowaniu rodzin ze specjalnymi potrzebami od 

społeczności lokalnej w Gminie Książki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 

Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest wprowadzenie usług mających na celu wsparcie osób korzystających  
z pomocy społecznej w zakresie zajęć z pedagogiem dotyczących przeprowadzenia terapii 
integracji sensorycznej wraz z dziećmi traktowanymi jako otoczenie , z zakupem pomocy do 
prowadzenia zajęć, a także integracją tych osób.  

I.  Uczestnictwo w projekcie: 

1. Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie osoby: 

- spełniające kryteria dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby 
korzystające z pomocy społecznej  

- zamieszkujące na terenie obszaru LSR 

2. Kryteria fakultatywne 

- doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego - 4 punkty  

– ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 4 punkty  

- sytuacja osobista (osoba z rodziny niepełnej) (oświadczenie) – 4 punkty 

- z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 4 punkty  

- korzystających z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina) - 4 punkty 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zakwalifikowaniu do projektu decydowała będzie 
kolejność zgłoszeń. 
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II. Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form 
wsparcia: 

- diagnoza indywidualna z pedagogiem 

- wyjazd integracyjny 

- zajęcia terapii integracji sensorycznej w specjalistycznie wyposażonej sali terapeutycznej prowadzone 
przez terapeutę posiadającego odpowiednie kwalifikacje 

- wyjazd integracyjno-podsumowujący 

- spotkanie podsumowujące 

III. Składanie formularzy rekrutacyjnych: 

 1. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w Biurze Projektu lub przesłać do Biura Projektu pocztą 
tradycyjną w terminie od 03.08.2020 r. do 28.08.2020 r. W przypadku przesłania drogą pocztową 
decyduje data wpływu formularza do realizatora projektu. 

2. Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wzór oświadczenia uczestnika projektu dostępne są w Biurze 
Projektu oraz na stronie internetowej Gminy Książki.  

IV. Dane adresowe: 

1. W celu spełnienia potrzeb osób niepełnosprawnych, chcących wziąć udział w projekcie, dopuszcza 
się możliwość złożenia dokumentacji rekrutacyjnej w innych formach niż papierowa, w szczególności 
w formie elektronicznej, wg ustalonej procedury z osobą prowadzącą rekrutację. 

2. Biuro Projektu mieści się przy ul. Szkolnej 2, 87-222 Książki, (GOK) 

3. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 731 730 072 lub adresem e-mail: 
stow.wmw@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

 


