Projekt „Recepta na lepszą przyszłość”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX
„Włączenie społeczne”. Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym”. Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym”
PROJEKT „RECEPTA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 2”
RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17
Okres realizacji projektu: 01.09.2017-31.12.2018
Grupa docelowa to 120 os. (70K/50M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wg
definicji Wytycznych w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa), które w pierwszej kolejności
wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze woj. łódzkiego,
pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostających bez zatrudnienia (GD stanowią
wyłącznie bierni zawodowo [BZ] lub zarejestrowani bezrobotni[BB], dla których zgodnie z ustawą
z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia, został określony III profil),w tym min.12(7K/5M) os.
niepełnosprawnych[ON]
Rekrutacja
I Tura – wrzesień – październik 2017 – 60 osób
II Tura – styczeń-luty 2018 – 60 osób
UDZIAŁ W PROJEKCIE MOŻE WZIĄĆ OSOBA POSIADAJĄCA?
•
•
•
•
•

status osoby zagrożonej ubóstwem/wykluczeniem społecznym (oświadczenie UP/zaświadczenie
np. z OPS, orzeczenie o niepełnosprawności)
zamieszkuje na terenie woj. Łódzkiego –obszary wiejskie (oświadczenie)
status osoby bierniej zawodowo (oświadczenie)
status osoby bezrobotnej z III profilem (zaświadczenie)
wiek od 18 roku życia

CO OFERUJEMY UCZESTNIKOM PROJEKTU?
•
•
•
•
•
•

diagnozę potrzeb - Indywidualna Ścieżka Rozwoju,
treningi kompetencyjne,
poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe,
stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,
3 miesięczne płatne staże zawodowe,
pośrednictwo pracy.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Uczestnik w ramach odbywania stażu otrzymuje stypendium w wysokości 997,40 zł netto za miesiąc ( 3
miesiące stażu), stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym ( średnio 100 godz.) - 6,64
zł netto za godzinę szkolenia ok. 664 zł za szkolenie.
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