Gmina Maszewo ogłasza rekrutację do projektu pt. „Nowe miejsca opieki nad dziedmi do lat
3 w Gminie Maszewo” nr RPZP.06.06.00-32-K011/19 realizowanego w ramach Działania: 6.6
Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziedmi do lat 3 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie o 16 liczby kobiet powracających na rynek pracy poprzez
utworzenie nowego żłobkana 16 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Maszewo w
Dębicach w okresie od 01.05.2020 do 31.08.2021 roku.

W Projekcie może uczestniczyd 16 kobiet pracujących, uczących się lub zamieszkujących w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego
– na obszarze Gminy Maszewo, w wieku 18 lat i więcej, które chcą powrócid lub wejśd na
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub dzieci.

Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są kobiety, które zgłosiły chęd
uczestnictwa w projekcie, spełniające następujące kryteria:
1. wiek powyżej 18 lat,
2. sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 3,
3. zamieszkują/pracują/

uczą

się

na

terenie

Gminy

Maszewo województwa

zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
4. posiadają status:
a.

osoby pracującej opiekującej się dziedmi do lat 3, będącej w trakcie

przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającej na
urlopie macierzyoskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom,
które zobowiążą się do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z
urodzeniem i wychowaniem dziecka. Finansowanie opieki rozpoczyna się z
dniem powrotu do pracy opiekuna dziecka do lat 3.
b.

osoby bezrobotnej lub osoby biernej zawodowo pozostającej poza

rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziedmi do lat 3, w tym

osoby, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub
przebywająca na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom,
które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od
momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem.
5. dostarczą komplet dokumentów.

Jeśli do projektu zgłoszą się mężczyźni spełniający ww. kryteria, umożliwionyzostanie im
udział w projekcie – zapewniamy równe traktowanie.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiemy podczas spotkania informacyjnego, które
zostanie zorganizowane w dniu2 lipca 2020 r. o godz. 11.00
w Dębicach.

w Szkole Podstawowej

