
 
 
 
 
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

 
 
 

 

Zasady rekrutacji: 

1. Szkolenia są otwarte i nieodpłatne dla uczestników.  

2. W szkoleniach mogą uczestniczyć działacze/działaczki społeczne, w szczególności 

pracownice/y świetlic wiejskich, organizacji pozarządowych, KGW, OSP. W pierwszej 

kolejności rekrutowani będą pracownicy (lub potencjalni pracownicy Społecznych Centrów 

Aktywności finansowanych ze środków LEADER).  

3. W każdym cyklu szkoleń przewiduje się wyłonienie grupy minimum 20 uczestników. Można 

zgłaszać się do udziału w obu cyklach szkoleń jednocześnie.  

4. W szkoleniach mogą uczestniczyć mieszkańcy, animatorzy z obszaru LGD PDS (w powiecie 

słupskim: Gmina Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Potęgowo; w powiecie 

bytowskim: wszystkie gminy poza Lipnicą). 

5. Kryteria kwalifikacyjne: 

5.1. Zatrudnienie na stanowisku pracy związanym z prowadzeniem świetlicy wiejskiej lub 

posiadanie deklaracji podmiotu prowadzącego świetlicę wiejską o zatrudnieniu danej osoby po 

zakończonym cyklu na stanowisku związanym z prowadzeniem świetlicy wiejskiej 

 

- zatrudnienie w Społecznym Centrum Aktywności finansowanym ze środków LEADER  

– 6 pkt. 

- deklaracja podmiotu prowadzącego Społeczne Centrum Aktywności finansowane 

ze środków LEADER o planowanym zatrudnieniu kandydata do prowadzenia Centrum – 5 pkt. 

- zatrudnienie w innej niż w/w świetlicy wiejskiej działającej na obszarze wymienionym  

w punkcie 4 – 3 pkt. 

- deklaracja innego podmiotu prowadzącego świetlicę wiejską na obszarze wymienionym  

w pkt 4 o planowanym zatrudnieniu kandydata do prowadzenia świetlicy – 2 pkt. 

5.2. Zgłoszenie do udziału jednocześnie w 2 cyklach szkoleń (tj. „Mobilna Animatornia”  

oraz „Cykl warsztatów dla animatorów świetlic wiejskich”) – 2 pkt. 

6. W przypadku większej liczby chętnych przewiduje się rekrutację osób spełniających w/w 

kryteria w jak największym stopniu z różnych gmin z obszaru LGD PDS.  

7. Aby zgłosić się do udziału w szkoleniach należy wysłać podpisaną kartę zgłoszeniową wraz  

z załącznikami (skan) na adres s.wyrzykowska@pds.org.pl do dnia 6 lutego 2019 r. Oryginał 

należy przywieźć na spotkanie organizacyjne planowane w dniu 8 lutego 2019 o godzinie 9.00 

w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do udziału  

w szkoleniach zostaną powiadomieni mailowo o spotkaniu organizacyjnym. 

8. Wszelkich informacji udzielać będzie Pani Sylwia Wyrzykowska, tel. 59 81 32 200, 

s.wyrzykowska@pds.org.pl. 
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