Z dniem 21 stycznia 2014 r. rozpoczyna się nabór uzupełniający na listę rezerwową dla
osób zamieszkujących na terenie Gminy Sobienie-Jeziory do Projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”
realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi
priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Nabór uzupełniający na listę rezerwową do Projektu będzie miał charakter zamknięty. Termin
zakończenia naboru zostaje wyznaczony na dzień 28 stycznia 2014 r. do godz. 15.00.
Projekt skierowany jest do osób nie posiadających komputera z dostępem do Internetu,
spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu opieki społecznej – dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto (osoba
samotnie gospodarująca) lub 456 zł netto na członka rodziny w gospodarstwie domowym
2) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych - dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł netto, lub 623,00 zł netto na
osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne
3) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej
do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze
szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej
4) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym oraz dziecko zaliczone ważnym orzeczeniem|
o niepełnosprawności do osób niepełnosprawnych, reprezentowane przez swoich opiekunów
prawnych – bez względu na wysokość dochodu
5) rodziny zastępcze – na podstawie dokumentów potwierdzających posiadanie statusu rodziny
zastępczej, tj. Postanowienie właściwego Sądu Rejonowego o ustanowieniu rodziny zastępczej
oraz Decyzja administracyjna uprawniająca do pobierania pomocy pieniężnej przysługującej
rodzinie zastępczej - bez względu na wysokość dochodu
Przy wyborze Beneficjentów Ostatecznych decydującym kryterium będzie wysokość dochodu
w gospodarstwie domowym (osoby o niskich dochodach), ze względu, iż projekt skierowany jest do
osób wykluczonych społecznie.
Mieszkańcy zakwalifikowani do Projektu otrzymują bezpłatnie:




komputer przenośny z oprogramowaniem,
łącze internetowe,
pomoc techniczną.

Formularze zgłoszenia do Projektu - załącznik nr 1, 3 i 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie oraz projekt umowy użyczenia dostępne są na stronach Projektu
www.wyrownujemyszanse.pl, Lidera i Partnera oraz w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy
ul. Komunardów 10, wejście D pok. 20 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobieniach
– Jeziorach przy ul. Garwolińskiej 16a.
Wypełnione formularze należy składać w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy
ul. Komunardów 10, wejście D pok. 20 (pn.-pt. godz. 08.00-16.00) lub w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Sobieniach-Jeziorach przy ul. Garwolińskiej 16a (pn.-pt. godz. 07.00-15.00).

