UCHWAŁA NR XXXVI/220/17
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego pn. „Nowe jutro – lepsze jutro"
Na podstawie art. 18 ust 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) Rada Gminy
Poświętne uchwala, co natępuje:
§ 1. Zatwierdza się i przystępuje do realizacji projektu pn "Nowe jutro – lepsze jutro" nr RPLD.09.01.0110-A011/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania IX.1 "Aktywna
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Poświętne, a także poprzez zamieszczenie jej treści
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Kazimierz Wiechecki
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UZASADNIENIE
Dnia 7 sierpnia 2017r Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił liste projektów, które uzyskały
wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/17 działania IX.1 "Aktywna integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego
udziału w życiu społeczno zawodowym osób z gminy Poświętne zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społeczno
zawodowej. Dzięki kompleksowemu wsparciu polegającemu miedzy innymi na identyfikacji
potrzeb i opracowaniu indywidualnej ścieżki integracji, wsparciu psychologów, terapeutów,
poradnictwie prawnym, pracy socjalnej, doradztwu zawodowemu, stażom i pośrednictwu pracy
projekt pozwoli wyrównać szanse uczestników w życiu społecznym.
Realizacji projektu jest przewidzina na okres 2 lat poczynając od października br.
Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Łodzi jako instytucji pośredniczącej jest przedłożenie Uchwały Rady Gminy w sprawie
zatwierdzenia projektu.
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