Fundacja Inicjatyw Lokalnych
ogłasza dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie
„Spółdzielczość socjalna – szansą na biznes”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej

Na podstawie § 6 ust. 38 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Spółdzielczość
socjalna – szansą na biznes” Fundacja Inicjatyw Lokalnych informuje o dodatkowym naborze
grup inicjatywnych do udziału w projekcie, spełniających łącznie poniższe kryteria:
 grupa inicjatywna liczy 5 osób (w tym min. 4 kobiety, 1 mężczyzna);
 w skład grupy inicjatywnej wchodzi min. 1 osoba w wieku 15-24 lata
Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby fizyczne, w wieku aktywności zawodowej, w
szczególności o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (osoby bezrobotne,
osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1-4, 6i7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym) zamieszkałe (w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, zamierzające utworzenie
spółdzielni socjalnej (z wyłączeniem osób fizycznych, które prowadziły/ zawiesiły działalność
gospodarczą lub były członkami spółdzielni socjalnych w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do
projektu oraz osoby fizyczne, które korzystają/skorzystały z innych środków publicznych na
założenie/ przystąpienie do spółdzielni socjalnych).
Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie
od 05.06.2012 do 20.06.2012
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00
Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w biurze
projektu: Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Chełmie, ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm
Decyduje data i godzina wpływu formularza
Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą
rozpatrywane.
Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest do wglądu w biurze projektu oraz na stronie internetowej
Beneficjenta www.fil.lublin.pl w zakładce Projekty w realizacji: Spółdzielczość socjalna – szansą na
biznes, Dokumenty do pobrania.
Dodatkowe informacje uzyskać można w biurze projektu: ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm, tel. 82
5649870, e-mail: chelm@lfr.lublin.pl

