PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie
i funkcjonowanie gminnego żłobka w Studzienicach”
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działanie 05.03 Opieka nad dziećmi do lat 3

Terminy rekrutacji:

10 -21 maja 2021 r.

Miejsce składania dokumentów
rekrutacyjnych:

Gminny Żłobek w Studzienicach, ul. Miła 8 w dni robocze w godz. 8 - 12 oraz Urząd Gminy w
Studzienicach, ul. Kaszubska 9 w dni robocze godz. pn. od 8 do 16, wt. – pt. od 7 do 15

Planowana do przyjęcia liczba osób:
20 osób
Uczestnikiem/czką projektu może
być osoba fizyczna:

Grupa uczestników/czek projektu z
pierwszeństwem przyjęcia:

•

sprawująca opiekę nad dzieckiem w wieku kwalifikującym się do objęcia go opieką żłobkową
zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (głównie od 20 tygodnia do 3 lat);

•

posiadająca miejsce zamieszkania
i/lub pracy na terenie gminy Studzienice, z
uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób posiadających miejsce zamieszkania na terenie
gminy Studzienice;

•

bezrobotna lub bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze
względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy
lub
pracująca, sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3
Osoby mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Studzienice

Preferowana
uczestników/czek projektu:

grupa

Planowane do zastosowania
kanały informujące o rekrutacji
do projektu:

Dostępność dokumentów
rekrutacyjnych:

Etapy rekrutacji:

a. kandydat do projektu sprawuje opiekę nad dzieckiem planowanym do objęcia opieką żłobkową
wychowującym się w rodzinie wielodzietnej (tj. rodzina z co najmniej trójką dzieci);
b. dziecko kandydata do projektu planowane do objęcia opieką żłobkową jest osobą z
niepełnosprawnościami co potwierdza posiadane orzeczenie o niepełnosprawności;
c. kandydat do projektu oraz drugi rodzic/opiekun dziecka są osobami pracującymi lub
studiującymi lub uczącymi się w systemie dziennym;
d. kandydat do projektu lub drugi rodzic/opiekun dziecka jest osobą pracującą lub studiującą lub
uczącą się w systemie dziennym;
e. kandydat do projektu jest osobą samotnie wychowującą dziecko planowane do objęcia opieką
żłobkową;
f. kandydat do projektu tworzy rodzinę zastępczą, w której wychowuje się dziecko planowane do
objęcia opieką żłobkową lub kandydat do projektu jest opiekunem dziecka planowanego do
objęcia opieką żłobkową, które wychowuje się w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
g. dziecko kandydata do projektu planowane do objęcia opieką żłobkową posiada rodzeństwo,
które uczęszcza do żłobka lub szkoły prowadzonej przez Gminę Studzienice.
1. informacja nt. projektu na stronie internetowej Beneficjenta i na portalu społecznościowym;
2. dystrybucja materiałów informacyjnych na obszarze realizacji projektu, w tym na terenie budynku
Urzędu Gminy w Studzienicach, w którym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Studzienicach, oraz na terenie budynków placówek oświatowych Gminy
Studzienice
3. informacja na stronie internetowej https://studzienice.pl
1. W wersji papierowej w Gminnym Żłobku w Studzienicach, ul. Miła 8 oraz Urzędzie Gminy w
Studzienicach, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice
2. W wersji elektronicznej w formacie PDF i DOC na stronie pod adresem:
http://www.studzienice.pl/urzad-gminy/zlobek-gminny-w-studzienicach
1.
2.
3.
4.

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu w terminie rekrutacji
Ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy zgłoszeniowych
Utworzenie listy rankingowej oraz rezerwowej i ich ogłoszenie
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej (o ile wystąpi taka konieczność)

