
 

 

PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU – aktualizacja z dn. 26.08.2020 r. 

„Aktywni rodzice na bytowskim rynku pracy” 
Projekt planowany do realizacji 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: Od 24 sierpnia 2020 r.  do 27 sierpnia 2020 r. do godz. 9:00 

Planowana do przyjęcia liczba osób w 
ramach projektu: 

19 osób 

Uczestnikiem/czką projektu może być 
osoba fizyczna, która: 

 

• osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem w wieku od 1 roku do lat 3; 

• osoba posiadająca miejsce zamieszkania lub pracy na terenie gminy Bytów; 

• osoba bezrobotne lub osoba 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 osoba pracująca sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3. 

 

Preferowana grupa uczestników/czek 
projektu: 

 

a.  osoby niepracujące które zobowiązały się do podjęcia pracy w związku z udziałem w projekcie  
b. osoby mające więcej niż 1 dziecko w wieku do lat 3  

Planowane do zastosowania kanały 
informujące o rekrutacji do projektu: 

1. informację nt. projektu na stronie internetowej Beneficjenta i na portalu społecznościowym; 
2. dystrybucję ulotek, plakatów i materiałów informacyjnych na obszarze realizacji projektu 
3. informację na stronie internetowej www.forkids.marmolowski.pl 

Dostępność dokumentów 
rekrutacyjnych: 

1. W wersji papierowej w biurze projektu przy ul. Drzymały 26A, 77-100 Bytów  
2. W wersji elektronicznej w formacie PDF i DOC na stronie pod adresem: 

http://marmolowski.pl/edukacja/zlobek-forkids/  
 
 



 

 

Etapy rekrutacji: 1. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu w terminie rekrutacji 
2. Ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy zgłoszeniowych 
3. Utworzenie listy rankingowej oraz rezerwowej i ich ogłoszenie na stronie projektu 
4. Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej (dotyczy o ile w ogłoszonym terminie rekrutacji zgłosi się mniej 

osób niż założono zakwalifikować do projektu) 

 


