Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
z dnia 12.08.2020 r.
w związku z rekrutacją uczestników do projektu pn. „CUŚ DOBREGO” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014- 2010.
Zadaniem komisji była weryfikacja złożonych dokumentów rekrutacyjnych i dokonanie wyboru Uczestników
Projektu, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „CUŚ
DOBREGO” realizowanym przez Gminę Regnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie w okresie od
01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.
Do dnia 12.08.2020 r. – ostatecznego terminu składania dokumentów wpłynęło 1 zgłoszenie.
O zakwalifikowaniu do projektu zdecydowały następujące kryteria:
1. Kryteria formalne, warunkujące udział w projekcie:
1) Status osoby niesamodzielnej,
2) Miejsce zamieszkania – Gmina Regnów
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej, według następujących kryteriów:
1) osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego,
o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 8 pkt;
2) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz
osoby z
niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z
niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 4 pkt;
3) osoby z rodzin korzystających z PO PŻ - 2 pkt;
4) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego – 4 pkt.;
5) W przypadku spełniania więcej niż jednego ze wskazanych wyżej kryteriów, punktacja podlega
sumowaniu.
Spośród osób, które uzyskają największą liczbę punktów sporządzona zostanie lista podstawowa, stanowiąca
załącznik nr 1 do protokołu. Do udziału w projekcie kwalifikowane będą kolejno osoby z listy. W przypadku
wyczerpania miejsc, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą wpisywane na listę rezerwową. W
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Uczestnika/Uczestniczki projektu, kwalifikowane będą osoby z listy rezerwowej.

Zadanie realizowane w ramach projektu „CUŚ DOBREGO!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

