INFORMATOR DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Celem projektu ”ŻŁOBEK GUGULANDIA Murowana Goślina” jest powrót na rynek pracy 27 osób (23 kobiet i 4
mężczyzn), zamieszkujących w gminie Murowana Goślina, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3 i dla
których opieka ta stanowi barierę w powrocie na rynek pracy, poprzez utworzenie 27 miejsc opieki nad dziećmi.
W ramach projektu, którego realizacja przypada na okres od 1 marca 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku,
przewidziano zadania:
ORGANIZACJA NOWYCH MIEJSC ŻŁOBKOWYCH
1.

2.

3.

4.

PRACE ADAPTACYJNE: postawienie ścian działowych z płyty kart-gips, szpachlowanie łączeń płyt i
pomieszczeń; wykonanie wylewki samopoziomującej, prace montażowe: wykładziny, drzwi, lamp
sufitowych, wentylatorów, narożników aluminiowych, instalacja punktów elektrycznych, położenie płytek
podłogowych i ściennych, prace malarskie wraz z przygotowaniem.
Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa ppoż. odbędzie się zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.
ZAKUP WYPOSAŻENIA: zakup zestawu mebli oraz wyposażenia dodatkowego do sal zabaw, szatni,
łazienki, zaplecza kuchennego, pomieszczenia gospodarczego, zakup zestawu AGD, zakup sprzętu
wspierającego organizację i prowadzenie zajęć, zakup zmywarki z funkcją wyparzania naczyń i dwóch
wózków 6-osobowych.
ZAKUP DROBNEGO WYPOSAŻENIA: zakup zestawu do organizacji posiłków, materiałów
plastycznych, zestawu do zajęć muzycznych, materiałów do zajęć gimnastyki, materiałów do zajęć
sensorycznych, logopedycznych, zabawek.
ORGANIZACJA PLACU ZABAW: zakup urządzenia zabawowego wraz z dostawą i montażem, zakup
trawy z rolki.

KOMPETENCJE KADR NIEZBĘDNE DO PEŁNIENIA FUNKCJI OPIEKUNA
Zaplanowano zakup usługi rozszerzonego kursu pediatrycznego wraz z kursem pierwszej pomocy dla
3 opiekunów, celem zapewnienia kompleksowej opieki nad dziećmi do lat 3. Szkolenie przyczyni się
do poprawy kompetencji opiekunów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, a tym samym
wpłynie na większe bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w żłobku. Program kursu obejmuje
wykłady oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie m.in.: ogólnych zasad postępowania z dziećmi,
zachowania dzieci w zależności od wieku, odmienności anatomicznej i fizjologicznej u dzieci,
postępowania resuscytacyjnego u dzieci, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, postępowania w
przypadku zadławienia, postępowania w przypadku nieprzytomnego dziecka, sprawdzenia oddechu i
oznak krążenia, postępowania w przypadku urazów, postępowania w przypadku oparzeń,
postępowania w przypadku drgawek, postępowania w przypadku zatrucia, postępowania w
przypadku ugryzienia, postępowania w przypadku ostrego zapalenia krtani, postępowania w
przypadku wychłodzenia lub przegrzania dziecka, postępowania w przypadku omdlenia,
kompletowania apteczki pierwszej pomocy.
Opiekunowie uzyskają kompetencje zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach 4 etapów. Usługi szkoleniowe będą
realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych/RIS
prowadzonego przez WUP. Szkolenia zostaną przeprowadzone w poszanowaniu zasady równości
szans kobiet i mężczyzn.

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ŻŁOBKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OPIEKA WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU.
KOSZTY EKSPLOATACYJNE I MEDIA.
ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI (rytmika, zajęcia logopedyczne).
ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA.
ŚRODKI CZYSTOŚCI.
NAJEM BUDYNKU.

Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie statusu zamieszkującego w woj. wielkopolskim,
terenie gminy Murowana Goślina, doświadczającego trudności na rynku pracy w związku
sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3: pracujący lub pozostający bez pracy ze względu
opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu
urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym.
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Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia i podpisania Formularza zgłoszeniowego, Oświadczenia
uczestnika projektu, Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Umowy uczestnictwa w projekcie
wraz z regulaminem, Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
Formularz zgłoszeniowy (rekrutacyjny) w części dane zawodowe, status na rynku pracy, wyróżnia trzy
możliwości: osoba bezrobotna, bierna zawodowo lub pracująca. W przypadku urlopu
wychowawczego lub macierzyńskiego należy wybrać jedna z wymienionych trzech możliwości,
zgodnie ze stanem faktycznym. W przypadku osób pracujących, należy wypełnić także punkty
dotyczące doświadczenia, wykonywanego zawodu oraz miejsca zatrudnienia.
Prosimy o parafowanie regulaminu projektu.

W przypadku równej ilości punktów o udziale w projekcie zadecyduje kolejność zgłoszeń rozumiana
jako złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Uczestnicy są zobowiązani do uiszczania opłaty w wysokości 92,00 zł/dziecko miesięcznie przez okres
12 miesięcy.

