
 
 

Wójt Gminy Sękowa oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sęowej ogłaszają rekrutację do udziału w projekcie „Bliżej samodzielności”. Rekrutacja trwa  
od 01 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2019 roku 

Projekt „Bliżej samodzielności” realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja 
– projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna 150 osób 
zamieszkałych na terenie gminy Sękowa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym w latach 2019-2021. Cel ten osiągnięty będzie poprzez aktywizację społeczną, 
zdrowotną i zawodową mieszkańców Gminy Sękowa zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby: 

1. osoby lub rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Sękowa, 
2. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które  

w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (m.in. przeżywające trudności 
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby z niepełnosprawnością, 
rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne itp.). 

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej 
wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym 
wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym: 

1. treningi kompetencji i umiejętności społecznych, 
2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, 
3. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 
4. kursy i szkolenia, 
5. staże zawodowe 

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:  

1. zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie 
2. złożenie w terminie od 01 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2019 roku następujących 

dokumentów: 

1. ankiety rekrutacyjnej,  
2. zakresu danych osobowych uczestników projektu „Bliżej samodzielności” 

powierzonych do przetwarzania, 
3. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
4. innych dokumentów wymaganych regulaminem 



 
Dokumenty te będzie można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sękowej, w biurze projektu w budynku Urzędu Gminy. 

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej, w biurze projektu w budynku Urzędu Gminy, za 
pomocą poczty elektronicznej na adres gopssekowa@op.pl, za pomocą poczty lub kuriera. 

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż przewidywana w założeniach projektu, 
planowana jest kolejna tura rekrutacji. 
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