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OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK 

Projektu: „AKTYWNI RODZICE – SZCZĘŚLIWE DZIECI 3” 
Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

w zakresie opieki nad dziećmi 
w Żłobku Miejskim „Reksio” przy al. Armii Krajowej 66a w Częstochowie 

 
 
Ogłasza się rekrutację uczestników/uczestniczek projektu pn. „Aktywni rodzice 
– szczęśliwe dzieci 3” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na 
wiedzy, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia 
zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. – Zapewnienie dostępu do usług 
opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat. 
 
 
Nabór uczestników/uczestniczek adresowany jest do rodziców dzieci w wieku od 20 
tygodnia do 3 roku życia, powracających do pracy po przerwie związanej  
z urodzeniem/wychowaniem dziecka, zainteresowanych uzyskaniem usługi opiekuńczej 
nad dziećmi w Żłobku Miejskim „Reksio” przy al. Armii Krajowej 66a w Częstochowie.  
 
Liczba dostępnych miejsc w rekrutacji wynosi 13. W przypadku zgłoszenia się większej 
ilości kandydatów/kandydatek przewiduje się utworzenie listy rezerwowej. 
 
Ostateczna decyzja o przyznaniu miejsca w Żłobku będzie uzależniona od podpisania 
przez Gminę Miasto Częstochowa aneksu do umowy o dofinansowanie projektu dot. 
przedłużenia terminu realizacji projektu.  
 
Nabór prowadzony będzie w terminie od 15.09.2020 do 30.09.2020 r. 
 
Wymagane dokumenty można składać pocztą (liczy się data wpływu): 
Urząd Miasta Częstochowy 
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju 
ul. Śląska 11/13  
42-217 Częstochowa 
drogą mailową na adres: mkaczor-prattico@czestochowa.um.gov.pl lub osobiście w holu 
przy portierni Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 (po uprzednim 
umówieniu się telefonicznym tel. 343707637). 
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*W przypadku składania dokumentów drogą mailową wymagane są skany podpisanych 
oryginałów dokumentów/formularzy. Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie 
konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów. 
 
Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. 
Śląska 11/13, w holu przy portierni (po uprzednim umówieniu się telefonicznym tel. 
343707637), a także na stronach internetowych Projektodawcy, tj. 
www.bip.czestochowa.pl, www.fe.czestochowa.pl oraz http://zlobek.ids.czest.pl. 
 
Zasady rekrutacji uczestników/uczestniczek zostały określone w Regulaminie naboru 
dostępnym na stronach internetowych Projektodawcy tj.: www.bip.czestochowa.pl, 
www.fe.czestochowa.pl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATWIERDZONO OSTATECZNIE: 
Z up. Prezydenta Miasta 

(-) Bartłomiej Sabat 
Zastępca Prezydenta 
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