
     

PROTOKÓŁ
z procesu rekrutacji uczestników do 

 Dziennego Domu Pobytu w Przewodowicach
/ tymczasowo w Dziurdziołach /

                                                                                                                                                               
W związku z rekrutacją uczestników do projektu pn. „CUŚ DOBREGO!” współfinansowanego z Euro-
pejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020”

Komisja kwalifikacyjna w składzie: 
1. Przewodnicząca Komisji,

       2. Członek Komisji, 
       3. Członek Komisji, 

Komisja rozpatrzyła w dniu 23.11.2020r   złożone dokumenty 8 osób chętnych do udziału w projek-
cie (projekt przewiduje uczestnictwo łącznie 223 osób (172K i 51M) O zakwalifikowaniu do projektu 
zdecydowały następujące kryteria zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

1. Kryteria formalne, warunkujące udział w projekcie:
1)    Status osoby niesamodzielnej, 
2)    Miejsce zamieszkania – powiat rawski 

Kandydaci spełniający wymogi formalne, określone powyżej, podlegali ocenie merytorycznej, według
następujących kryteriów:

2. Kandydaci spełniający wymogi formalne, określone w ust. 2 podlegają ocenie merytorycznej, we-
dług następujących kryteriów:

1) osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodo-
wego,  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 wie-

lokrotnego wykluczenia społecznego – 4 pkt.; 

W przypadku spełniania więcej niż jednego ze wskazanych wyżej kryteriów, punktacja podlegała su-
mowaniu. Spośród osób, które uzyskały największą liczbę punktów sporządzona została lista podsta-
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wowa, stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu. Do udziału w projekcie kwalifikowane są kolejno osoby
z listy. W przypadku wyczerpania miejsc, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą wpisy-
wane na listę rezerwową. W razie rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki projektu, bądź też skreślenia z li -
sty podstawowej Uczestnika/Uczestniczki projektu, kwalifikowane będą osoby z listy rezerwowej sta-
nowiąca załącznik nr 2 do protokołu. 

Załącznik nr 1 do protokołu

 Projekt „CUŚ DOBREGO!”
 Dzienny Dom Pobytu w Przewodowicach / tymczasowo w Dziurdziołach /    

 – LISTA PODSTAWOWA

Lp. Numer formularza PRZYZNANE PUNKTY

1. 22/2020 8
2. 23/2020 8
3. 24/2020 8
4. 25/2020 8
5. 27/2020 8
6. 28/2020 8
7. 29/2020 4
8. 30/2020 4
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