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„Pracująca mama”

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
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Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 
VIII Aktywni na rynku pracy

Działania 08.04 Godzenie życia zawodowego i 
rodzinnego 

Poddziałanie 08.04.01 Wsparcie zatrudnienia 
osób pełniących funkcje opiekuńcze

Województwo Kujawsko - pomorskie

Powiaty: m. Grudziądz, grudziądzki, golubsko -
dobrzyński
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Cel projektu „Pracująca mama”:

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia i
wzrost aktywności zawodowej 46 niepracujących kobiet
opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych w
powiecie golubsko – dobrzyńskim, grudziądzkim lub w mieście
Grudziądzu.

Cel zrealizowany będzie do końca czerwca 2018 roku
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Projekt realizowany w Partnerstwie:
Lider:
TOP – PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski
Partner:
Consulting Personalny i Zawodowy Szkolenia i Aktywizacja
Joanna Sobczak z Grudziądza.

www.top-projekt.eu
www.consulting-js.pl

4

http://www.top-projekt.eu/
http://www.consulting-js.pl/


Grupa docelowa:
Osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z
rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do
lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach
macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych

Działania w projekcie przeznaczone są dla 46 niepracujących
kobiet sprawujących opiekę nad co najmniej 1 dzieckiem
do lat 3

5



W projekcie dwie grupy osób :

GRUPA A1
23 osoby, które zaliczają się do osób powracających na rynek
pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (osoby, które
w dniu przystąpienia do projektu były osobami pracującymi)

23 kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim powrócą do
pełnienia swoich obowiązków zawodowych,
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GRUPA A2
23 osoby wyłączone z rynku pracy w związku ze
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (osoby, które w dniu
przystąpienia do projektu pozostawały bez pracy, w tym osoby
przebywające na urlopie wychowawczym)

23 kobiety bezrobotne lub bierne zawodowo rozpoczną
aktywne poszukiwanie pracy, a min. 10 z nich podejmie
zatrudnienie
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Rekrutacja uczestników projektu 

Etapy rekrutacji:

1.Złożenie formularza zgłoszeniowego (osobiście/pocztą/mailem) wraz z 
załącznikami: oświadczenia  o zatrudnieniu lub jego braku ,kopia aktu 
urodzenia dziecka, wniosek o refundacje kosztów bieżącej opieki nad 
dzieckiem do lat 3.

2.Potwierdzenie kwalifikacji uczestników (spełnienie kryteriów formalnych) 

3.Ustalenie list rankingowej i rezerwowej (na podstawie kryteriów 
premiujących).

Rekrutacja otwarta o charakterze ciągłym w celu zapobieżenia
trudnościom w zebraniu zaplanowanej ilości osób.
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Rekrutacja uczestników projektu 

Kryteria premiujące (plus 10 punktów za każde):

1. Rodzic samotnie wychowujący dziecko do lat 3 

2.Rodzina wielodzietna 

3.Miejsce zamieszkania na terenach wiejskich

4.Status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Zawsze w pierwszej kolejności przyjmowane będą  osoby niepełnosprawne.
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Etapy w projekcie 

1. Bieżąca opieka nad dzieckiem – dla wszystkich uczestników 
Opieka we wskazanych przez rodzica żłobkach lub klubach 
dziecięcych na podstawie podpisanej umowy trójstronnej . 
Projektodawca będzie dokonywał płatności za sprawowaną 
opiekę. W przypadkach, gdy nie będzie możliwości zapewnienia 
opieki w ww. instytucjach, zatrudniona zostanie niania 
(wówczas to rodzice podpisują umowę uaktywniającą z nianią).

Pomoc  realizowana zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157). 
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Etapy w projekcie 

1. Bieżąca opieka nad dzieckiem – dla wszystkich uczestników 
Koszty związane z finansowaniem usługi opieki nad dziećmi do 
lat 3 nie będą pokrywać kosztów związanych z zapewnieniem 
finansowania działalności bieżącej nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz 
dziennego opiekuna utworzonych w ramach innych projektów 
współfinansowanych ze środków publicznych w okresie 
realizacji tych projektów. 

Finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy w wysokości nie wyższej niż 600 zł/miesiąc
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Etapy w projekcie 

2. Działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces

powrotu na rynek pracy – Grupa A2 

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb, przygotowanie IPD,

poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy (czyli wsparcie

Animatora Pracy) Organizacja szkoleń zawodowych w celu 
zdobycia kwalifikacji lub kompetencji potwierdzonych 
odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem)

Dla osób uczestniczących w szkoleniach przewidziano 
stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów ewentualnych 
dojazdów
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Etapy w projekcie 

2. Działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces

powrotu na rynek pracy – Grupa A2 

Animator pracy skupiać się będzie na procesie zmiany postaw 
uczestniczek i podtrzymaniu ich motywacji i zaangażowania w 
podjęcie zatrudnienia, czyli stałej zmiany w życiu. Będzie także 
pełnił funkcję doradcy zawodowego i pośrednika pracy w 
wymiarze dostosowanym do potrzeb uczestniczek.

Szacunkowo pomoc Animatora przez 3-6 m-cy w zależności od 
stopnia oddalenia od rynku pracy i intensywności wymaganego 
wsparcia aktywizacyjnego
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Pytania

?
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DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ

ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


