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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 

„PRACUJĘ, BO DZIECKO W ŻŁOBKU WYCHOWUJĘ” 

 

NR RPDS.08.04.01-02-0021/17 

 

 

 

BENEFICJENT PROJEKTU:  TUPTUŚ JUSTYNA ŚMIECH, ALICJA SIDOR SPÓŁKA CYWILNA 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA 

LATA 2014-2020. 

 NUMER I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ: 8 RYNEK PRACY , NUMER I NAZWA DZIAŁANIA: 8.4 GO-

DZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO, 

NUMER I NAZWA PODDZIAŁANIA: 8.4.1 GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO - KON-

KURSY HORYZONTALNE 

W TERMINIE: 

OD: 2018-12-01 DO: 2020-11-30 

 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

REGULAMIN NINIEJSZY OKREŚLA ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt.  

„PRACUJĘ, BO DZIECKO W ŻŁOBKU WYCHOWUJĘ” realizowanym przez Beneficjenta  Projektu: 

TUPTUŚ JUSTYNA ŚMIECH, ALICJA SIDOR SPÓŁKA CYWILNA  na podstawie umowy zawartej z 

Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu. 
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1. Okres realizacji projektu to 01.12.2018-30.11.2020 r. 

2. Uczestnikami projektu są 32 kobiety: a) opiekujące się dziećmi do lat 3, b) pozosta-

jące bez pracy (22 kobiety) lub powracające na rynek pracy (10 kobiet) po przerwie zwią-

zanej z urodzeniem/wychowaniem dzieci do lat trzech, c) zamieszkujące na tere-

nie  woj. dolnośląskiego, powiat oławski, teren gminy miejsko-wiejskiej Jelcz-Laskowice 

(w myśl Kodeksu Cywilnego). Wszystkie kryteria należy spełniać łącznie. 

3. Żłobek zostanie uruchomiony w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Parkowej 1 – utworzone 

zostaną 32 nowe miejsca opieki w żłobku. 

4. Regulamin określa formalne warunki uczestnictwa w projekcie, w tym: 

• Kryteria kwalifikowalności uczestników projektu, 

• Prawa i obowiązki uczestników projektu. 

5. Zakres wsparcia dla Uczestników obejmuje udział w opiece w żłobku dla dziecka w wieku 

(na dzień przystąpienia do projektu): od ukończenia ósmego miesiąca do lat 3. 

6. Zakres opieki nad dzieckiem obejmuje jego dzienne wyżywienie. 

7. Zakres opieki nad dzieckiem obejmuje opiekę do 10 h dziennie, w godzinach od 6.00 – 

17.00, od poniedziałku do piątku. 

8. Warunki lokalowe żłobka będą spełniały normy jakie nakłada na dane placówki Ustawa z 

4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3. 

9. Wyżywienie zostanie zapewnione przez firmę cateringową, posiadającą pozytywna opinię 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

10. Opiekunowie w żłobku będą spełniali wymogi określone w Ustawie z 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi do lat 3. 

11. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Beneficjenta Projektu oraz w biurze 

projektu w okresie trwania projektu. 

12. Biuro Projektu będzie prowadzone przez cały okres realizacji projektu w Jelczu-Laskowi-

cach, przy ul. Oleśnickiej 11A, 55-220 Jelcz-Laskowice 
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§ 2 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu przystąpienia do projektu spełnia 

następujące kryteria formalne (wejściowe): 

• jest kobietą: 

◦ pozostającą bez zatrudnienia: bezrobotną (także nie zarejestrowaną w PUP) 

lub bierną zawodowo 

◦ lub zatrudnioną, powracającą po przerwie związanej z urodzeniem/wychowa-

niem dzieci do lat trzech, 

• zamieszkuje na obszarze  miasta i gminy Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie 

• wychowuje dziecko w wieku do 3 roku życia 

Uwaga – nie spełnienie, któregokolwiek z  powyższych kryteriów kwalifikowalności 

uczestników powoduje odrzucenie zgłoszenia. 

2. W celu przystąpienia do projektu należy złożyć w biurze projektu lub przesłać pocztą 

elektroniczną wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres mailowy:  kontakt@zlo-

bek-tuptus.pl wraz z wypełnionymi załącznikami i oświadczeniami (jeśli dotyczy). 

3. Każdy przesłany formularz zgłoszeniowy wraz z dodatkowymi załącznikami wskaza-

nymi w § 3 pkt. 4 zostanie zbadany przez pracownika projektu pod kątem formalnym i 

merytorycznym według podanych kryteriów niezbędnych do przystąpienia do projektu. 

4. Przyjmowanie dokumentów będzie prowadzone w biurze projektu w dniach roboczych 

bądź mailowo w terminie: od 21.01.2019 od godziny 12:00 do 01.02.2019 do godziny 

15:00. Dokumenty dostarczone lub przesłane mailowo poza tym terminem nie będą 

podlegały ocenie. 
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§ 3 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja obejmie 32 kobiety z obszaru miasta i gminy Jelcz-Laskowice, które pra-

cują (ale przybywają na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim) i dzięki opiece żłobko-

wej będą mogły powrócić do pracy – 10 kobiet oraz osoby niepracujące (bezrobotne i 

nieaktywne zawodowo),  i dzięki opiece żłobkowej będą mogły podjąć zatrudnienie lub 

poszukiwać pracy - 22 kobiety. 

2. Podczas procesu rekrutacji, oprócz kryteriów opisanych w § 3 pkt.1, jest możliwość 

uzyskania dodatkowych punktów: 

• osoby wychowujące 2 dzieci - 5 pkt., 3 i więcej - 10 pkt., 

• osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji finansowej - dochód poniżej 

progu dochodowego na osobę - 5 pkt., 

• osoby niepełnosprawne - 5 pkt.  

3. Kandydatki zostaną uszeregowane wg kolejności, a następnie przyjęte do projektu na 

podstawie liczby zdobytych punktów. 

4. Warunkiem przyjęcia uczestnika do projektu jest przesłanie poprawnie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego wraz z dostarczeniem/podpisaniem wszystkich wymaga-

nych zaświadczeń i oświadczeń: 

• Oświadczenie o zobowiązaniu do przekazania informacji dotyczącej zmiany sytua-

cji zawodowej uczestnika projektu w trakcie realizacji projektu oraz po opuszczeniu 

projektu w terminie do 4 tygodni po jego zakończeniu, 

• Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie, 

• Oświadczenie potwierdzające, że uczestniczka projektu sprawuje opiekę nad dziec-

kiem w wieku do lat 3 oraz deklarację zamiaru powrotu do pracy lub wejścia na 

rynek pracy lub poszukiwania pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, 
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• Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku 

z uczestnictwem w projekcie. 

• Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu lub oświadczenie o statusie zatrudnie-

nia, a w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP– zaświadczenie z 

PUP 

• Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) 

• Zaświadczenie z MGOPS o dochodzie poniżej progu na osobę (jeśli dotyczy) 

5. Osoba która poprawnie złożyła wymagane dokumenty i spełniła kryteria formalne (wej-

ściowe) do projektu otrzyma informację mailową lub/i telefoniczną od Pracownika pro-

jektu o wstępnym zakwalifikowaniu do projektu lub umieszczeniu na liście rezerwowej. 

6. Po otrzymaniu informacji o ostatecznym zakwalifikowaniu do projektu Uczestniczka 

projektu w ciągu maksymalnie 5 dni musi potwierdzić pisemnie chęć udziału w projek-

cie. 

5. Każda osoba zakwalifikowana do Projektu zobowiązana jest do podpisania i dostarcze-

nia do biura projektu lub do żłobka najpóźniej w dniu rozpoczęcia opieki w żłobku na-

stępujących dokumentów: 

• Deklaracji uczestnictwa wraz z oświadczeniami potwierdzającym spełnienie 

wszystkich kryteriów uczestnictwa w projekcie na dzień rozpoczęcia udziału w pro-

jekcie, 

• Umowy uczestnictwa w projekcie, 

6. Niezłożenie wypełnionych dokumentów wymienionych w pkt 5 jest równoznaczne z 

rezygnacją z udziału w Projekcie. 

7. Komisja rekrutacyjna składająca się z kadry projektu i oddelegowanych pracowników 

oraz przewodniczącego: Współwłaściciela firmy, dokona oceny formalnej złożonych 

dokumentów: status na rynku pracy: osoba zatrudniona (przebywająca na urlopie ma-

cierzyńskim, rodzicielskim), opiekująca się dzieckiem do lat 3 lub bezrobotna w tym 

niezarejestrowana w PUP lub  bierna zawodowo (m.in. urlop wychowawczy), miej-

sce zamieszkania, a następnie oceny merytorycznej – punktowej, zgodnie z § 3 pkt.2. 
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8. Beneficjent prowadzący rekrutację, aby osiągnąć wskaźniki ilościowe projektu, za-

strzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników ze względu na status na 

rynku pracy. 

9. Do projektu zostaną zakwalifikowane 32 kobiety, zgodnie z § 3 pkt.1 (pozosta-

jące bez pracy -22 kobiety i powracające na rynek pracy 10 kobiet), które otrzymają 

największą liczbę punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów decydować bę-

dzie kolejność zgłoszeń (według daty i godziny dostarczenia kompletnych dokumentów 

do biura projektu lub daty i godziny wpłynięcia kompletu dokumentów drogą mailową). 

10. Wszystkie pozostałe osoby spełniające kryteria formalne (wejściowe) zgodnie z male-

jącą liczbą punktów zostaną umieszczone na liście rezerwowej i w przypadku zwolnie-

nia się miejsca w projekcie zostaną do niego zakwalifikowane. 

11.  Każdej osobie, która nie znalazła się na liście uczestniczek,  przysługuje możliwość 

odwołania się od decyzji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem musi zostać skierowane 

przez kandydatkę w formie pisemnej – złożone w biurze projektu,  najpóźniej do 3 dni 

roboczych od zamieszczenia wstępnej listy Uczestniczek Projektu na stronie WWW 

Projektu.  Ostateczna decyzja należeć będzie do Współwłaścicieli żłobka, po przeanali-

zowaniu wszystkich przedstawionych w odwołaniu argumentów. Każda osoba składa-

jąca odwołanie, otrzyma informację pisemną (mailowo) na temat decyzji, do 7 dni ro-

boczych, licząc od dnia następnego po złożeniu odwołania. 

12. W przypadku trudności z rekrutacją w projekcie, uczestnicy będą przyjmowani wg ko-

lejności zgłoszeń, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w § 3. 

 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do: 

•  należytej opieki nad dzieckiem; 

• otrzymania wyżywienia dla dziecka w żłobku; 

• uczestnictwa dziecka w zajęciach i aktywnościach zapewnionych w ramach projektu; 
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• zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy;   

2. Każdy Uczestnik zobowiązuję się do dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów 

wymienionych w niniejszym regulaminie pod rygorem nie przyjęcia do realizowanego pro-

jektu, oraz do: 

• przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu; 

• korzystania z otrzymanej pomocy; 

• wypełnienia ankiet ewaluacyjnych, wynikających z wymogów Projektu; 

• bieżącego informowania personelu Beneficjenta odpowiedzialnego za realizacje pro-

jektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie; 

• dostarczania do personelu Beneficjenta zaświadczenia o zatrudnieniu lub zmianie sta-

tusu zatrudnienia podczas uczestnictwa w projekcie  - zaświadczenia wymagane będą 

do przedłożenia niezwłocznie po  zaistniałej zmianie, oraz do czterech tygodni po za-

kończeniu projektu. 

3. Pobyt dziecka w żłobku jest bezpłatny i w ramach projektu zostanie zapewnione, m.in: 

• Całodzienne wyżywienie 

• Ubezpieczenie dzieci NNW 

• Opieka przez wykwalifikowaną kadrę 

• Pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne itp. 

• Zajęcia wychowawczo-edukacyjne prowadzone w żłobku:  

-30 minutowe zajęcia muzyczne i dogoterapia – 1 raz w tygodniu (średnio 4 razy w 

miesiącu - od września do czerwca, w każdym roku realizacji projektu) w podziale 

na dwie grupy 16 os. (dzieci starsze i młodsze); 

-język angielski wg metody Helen Doron: 2 razy w tygodniu  30 minutowe zaję-

cia (średnio 8 razy w miesiącu - od września do czerwca, w każdym roku realiza-

cji projektu) w podziale na dwie grupy 16 osobowe (dzieci starsze i młodsze). 
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§ 5 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 

 Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, 

wynikających z przyczyn, które nie były znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia 

udziału w projekcie. 

 Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

    

 § 6 

Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień w niniejszym Regulaminie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z 

właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Kodeksu 

Cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem  podpisania przez Beneficjenta Projektu. 

  

 


