Projekt „Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu” - projekt rozwoju kompetencji społecznych 192 osób w wieku 15-19 lat, realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I “Osoby młode na rynku pracy”. Działanie 1.4 “Młodzież solidarna
w działaniu.” Numer umowy: POWR.01.04.00 00 0044/18 Beneficjent: Spółdzielnia Socjalna "PIAST".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu: 733 980,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi 675 660,00 zł.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
"ŚLĄSKA MŁODZIEŻ SOLIDARNA W DZIAŁANIU"
1. W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-19 lat.
2. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie oraz wychowankowie uczęszczający do placówek
opiekuńczo-wychowawczych lub szkół znajdujących się na terenie województwa śląskiego.
3. Uczestnikami projektu mogą być również osoby niepełnosprawne, których stopień
niepełnosprawności nie wyklucza z aktywności na rynku pracy.
4. Kandydaci powinni cechować się posiadaniem kompetencji społecznych wymagających
poprawy.
5. Kandydaci powinni cechować się brakiem lub jedynie niewielkim doświadczeniem w
działalności społecznej.
6. Dodatkowe punkty w rekrutacji przyznawane są osobom w szczególnie trudnej sytuacji,
narażonych na wykluczenie, tj.
a. młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę
b. matkom opuszczającym pieczę
c. wychowankom i absolwentom młodzieżowych ośrodków wychowawczych
d. i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
e. wychowankom i absolwentom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
f. i specjalnych ośrodków wychowawczych
g. wychowankom i absolwentom zakładów poprawczych
h. wychowankom i absolwentom schronisk dla nieletnich
i. matkom przebywającym w domach samotnej matki
j. osobom młody opuszczającym zakłady karne lub areszty śledcze.
7. Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest:
a. spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w
projekcie, co musi być potwierdzone właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem lub
zaświadczeniem
b. uzyskanie danych o osobie fizycznej, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do
rozporządzenia EFS, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, lub
danych podmiotu, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz
przeprowadzenia ewaluacji
c. zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po
opuszczeniu projektu
d. złożenie przez osobę fizyczną (w przypadku uczestnika nieposiadającego zdolności do
czynności prawnych – przez jej opiekuna prawnego) oświadczenia o przyjęciu przez
nią do wiadomości informacji, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

