Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Polkowice informuje, że rozpoczyna się

REKRUTACJA
UZUPEŁNIAJĄCA
UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE POLKOWICE”
Termin rekrutacji: 10.09.2015 r. – 17.09.2015 r.
KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?
Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej, które:
1. zamieszkują gminę Polkowice,
2. żyją w gospodarstwach domowych spełniających kryterium
dochodowe określone w:
• art. 8 ustawy o pomocy społecznej (dochód na osobę
nie przekracza kwoty 456,00 zł na osobę),
• art. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych (dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby
uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł,
a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym
stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny
przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza
kwoty 623,00 zł),
3. są uczniami w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
4. nie posiadają sprzętu komputerowego lub posiadają
zestawy niesprawne i nienadające się do użytkowania,
5. nie posiadają dostępu do Internetu.

CO MOŻNA UZYSKAĆ?
1. Gospodarstwo domowe biorące udział w projekcie otrzyma
w nieodpłatne użyczenie stacjonarny sprzęt komputerowy
(Przekazanie sprzętu komputerowego odbędzie się na
podstawie Umowy użyczenia zawartej do dnia 2.12.2020 r.).
2. Gospodarstwo domowe biorące udział w projekcie otrzyma
bezpłatny dostęp do sieci Internet w okresie użyczenia
sprzętu, tj. do dnia 2.12.2020 r.
3. Dziecko zgłoszone do projektu zostanie przeszkolone
z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz sieci
Internet.
4. Gospodarstwo domowe biorące udział w projekcie otrzyma
wsparcie techniczne w zakresie użytkowania sprzętu
komputerowego oraz dostępu do sieci Internet.

CO TRZEBA WIEDZIEĆ?

1. Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy
zapoznać się z Regulaminem Projektu oraz Umową
użyczenia (Załącznik nr 6 do Regulaminu),
2. Regulamin Projektu reguluje prawa i obowiązki uczestnika
projektu, w tym odpowiedzialność materialną za
uszkodzenia mechaniczne lub inne spowodowane
niewłaściwym
użytkowaniem
użyczonego
sprzętu
komputerowego, jak również jego trwałego zniszczenia lub
JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?
utraty.
1. Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
3. Wnioskodawcy zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną,
2. Kserokopię dowodu osobistego;
zostaną zobowiązani do podpisania:
3. Oświadczenie o dochodach za miesiąc sierpień 2015 r.
• Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 1 do
(Załącznik nr 3 do Regulaminu);
Regulaminu),
4. Kopię decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku
• Oświadczenia Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody
rodzinnego lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku
na przetwarzanie danych osobowych oraz
rodzinnego (jeśli dotyczy);
wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 4 do
5. W przypadku osób niepełnosprawnych, kopia orzeczenia o
Regulaminu),
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.
• Umowy użyczenia sprzętu komputerowego oraz
dostępu do Internetu (Załącznik nr 6 do Regulaminu).
DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ W KANCELARII URZĘDU GMINY POLKOWICE, RYNEK 1
W PRZYPADKU RÓWNEJ LICZBY PUNKTÓW, O MIEJSCU NA LIŚCIE RANKINGOWEJ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Szczegółowe informacje o projekcie, Regulamin Projektu, zasady rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne
dostępne są w Urzędzie Gminy Polkowice (Rynek 2, pok. 5, Tel. (76) 84-74-152), Sekretariacie Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej projektu: www.projekty.polkowice.eu/poig

