Miasto Nowy Sącz realizuje w okresie:
od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2020 r.
projekt pn.
„Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta
Nowego Sącza”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie
na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym”.

Głównym celem projektu jest:
wyrównanie szans w dostępie i utrzymaniu zatrudnienia po przerwie związanej
z opieką nad dziećmi do lat 3, wśród uczestniczących w projekcie:
1. osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie Miasta Nowego
Sącza,
oraz
2a. osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze
względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, lub
2b. osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
poprzez utworzenie i funkcjonowanie 63 miejsc opieki żłobkowej.
Planowany termin otwarcia żłobka: 07.01.2020
Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
żłobka, gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez Miasto
Nowy Sącz.
Działania projektowe przyczynią się do ułatwienia rodzicom/opiekunom dzieci
w wieku do lat 3 łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym oraz poprawy
dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi.
Termin naboru do projektu: 04.11.2019-13.12.2019 (godz. 7:30- 15:00)
Szczegółowe informacje o projekcie oraz obowiązująca DOKUMENTACJA
REKRUTACYJNA dostępne są:
 w biurze projektu –Wydział Pozyskiwania Funduszy, ul. Narutowicza 6, 33-300
Nowy Sącz, tel. 18 41 45 097, e-mail: dpotocka@nowysacz.pl.
 w filii Biura - Żłobek Miejski w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, 33-300 Nowy
Sącz, tel. 18 443 63 79 oraz e-mail: mznowysacz@poczta.fm
 na stronie www. - https://www.nowysacz.pl/wydarzenia od dnia 04.11.2019
W celu samodzielnego pobrania dokumentacji rekrutacyjnej można skorzystać z jej
wzorów zamieszczonych na stronie www. https://www.nowysacz.pl/wydarzenia od dnia 04.11.2019

W celu skorzystania z pomocy przy wypełnieniu dokumentacji można skontaktować
się (osobiście, e-mailowo, telefonicznie) z pracownikami Wydziału Pozyskiwania
Funduszy (Biuro projektu) lub Żłobka Miejskiego (Filia biura projektu bez barier
architektonicznych)
Informacja o projekcie w języku migowym: https://www.nowysacz.pl/komunikatybiura-prasowego/22719

Całkowita wartość projektu: 1 091 750,40 zł
Współfinansowanie z UE: 901 958,40 zł
Wkład własny: 189 792,00 zł

