Projekt pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FER.042.1.2018

Częstochowa, 15.01.2018 r.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – 6 MIEJSC
Projektu: „AKTYWNI RODZICE – SZCZĘŚLIWE DZIECI 2”
Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w zakresie opieki nad dziećmi
w Filii Żłobka Miejskiego „Reksio” przy ul. Sportowej 34A w Częstochowie
Ogłasza się rekrutację uzupełniającą uczestników/uczestniczek projektu pn.
„Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2” współfinansowanego przez Unię 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 Filii Żłobka Miejskiego „Reksio” przy ul. Sportowej 34A w Częstochowie.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski kandydatów/tek, których
powrót do pracy przewidziany jest od dnia ogłoszenia rekrutacji, jednak nie
później niż 28.02.2018 r.
Zastrzega się, iż podany termin powrotu do pracy powinien być ostateczny i nie
przewiduje się możliwości jego opóźnienia.
Planuje się objęcie dziecka opieką w Żłobku najwcześniej od 1 lutego 2018 r.,
do zakończenia realizacji projektu tj. 31 sierpnia 2018 r.

Nabór prowadzony będzie w terminie od 18.01.2018 do 26.01.2018 r.
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Częstochowa,

ul. Śląska 11/13, pok. 407, do dnia 26.01.2018 r.
Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul.
Śląska 11/13, pok. 407, 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 u Koordynatorki projektu oraz na stronach internetowych Projektodawcy tj.:

www.bip.czestochowa.pl www.fe.czestochowa.pl oraz http://zlobek.ids.czest.pl.

