REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi
dziećmi, przez utworzenie 32 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Rybniku”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020

§ 1.
Informacje o projekcie.

1. Projekt „Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi

2.
3.
4.
5.

dziećmi, przez utworzenie 32 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Rybniku.” realizowany jest
przez Sonię Kotula. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Żłobek „Wesołe Maluszki"
z siedzibą w Rybniku, ul. Kilińskiego 37b.
Projekt realizowany będzie w okresie od 2020-01-01 r. do 2021-10-31 r. na podstawie umowy
zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
Biuro Projektu znajduje się w Rybniku, ul. Kilińskiego 37b. Czynne jest w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Słownik pojęć, wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
a. Realizator Projektu: Sonia Kotula prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Żłobek Wesołe
Maluszki." z siedzibą w Rybniku, ul. Kilińskiego 37b,
b. Projekt – oznacza przedsięwzięcie pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku
pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez utworzenie 32 nowych miejsc w nowo
powstałym żłobku w Rybniku” - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów dzieci
do lat 3.

c. Placówka – żłobek „Wesołe Maluszki” prowadzony przez Realizatora Projektu,
d. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie w procesie rekrutacji,
spełniająca kryteria, o których mowa w § 3,

e. Dziecko – dziecko zakwalifikowane do korzystania z opieki w Placówce, którego Uczestnik Projektu
jest rodzicem/opiekunem prawnym,

f. Biuro Projektu – ul. Kilińskiego 37b, 44-200 Rybnik.
g. Strona internetowa Projektu – strona pod adresem http//www.wesolemaluszki.pl

§ 2.
Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru osób uczestniczących w
projekcie nazywanych dalej Uczestnikami Projektu oraz zasady uczestniczenia w Projekcie
„Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez
utworzenie 32 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Rybniku.” zwanego dalej „Projektem”.
2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Projektu.
3. Projekt jest skierowany do 64 Uczestników Projektu w tym 32 kobiet i 32 mężczyzn.
4. Projekt jest realizowany w okresie od 2020-01-01 r. do 2021-10-31 r.

§ 3.
Warunki uczestnictwa.

1. Rekrutacja w ramach Projektu ma charakter otwarty, do udziału w projekcie może zgłosić się każda
osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie.

2. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w Projekcie będą Rodzice/Opiekunowie prawni, którzy zgłoszą
chęć uczestnictwa w Projekcie, tj. złożą wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy
w wymaganej formie, oraz które spełnią równocześnie następujące kryteria
a. zamieszkują lub pracują lub uczą się na terenie Rybnika.
b. są w wieku 18 lat i więcej (osoby dorosłe),
c. opiekująca się dzieckiem w wieku do lat,
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d. osoba dorosła (w wieku 18 lat i więcej),
e. pracują,
lub podejmują pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (osoby w trakcie urlopu
macierzyńskiego / rodzicielskiego),
lub osoby bezrobotne podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem
dziecka,
lub pozostają poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 (osoby,
które w dniu przystąpienia do projektu pozostają bez pracy, w tym osoby przebywające na urlopie
wychowawczym – bezrobotne i bierne zawodowo) i chcą powrócić na rynek pracy.

§ 4.
Termin rekrutacji.

1. Rekrutacja prowadzona będzie od godz. 8:00 w dniu 18.11.2019 do godz. 16:00 w dniu
01.12.2019 w sposób ciągły. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie 32 osób przed
jego zakończeniem zostanie utworzona lista rezerwowa.
§ 5.
Zasady rekrutacji.

1. Proces Rekrutacji ma charakter otwarty i prowadzony będzie zgodnie z polityką równych szans pod

2.
3.

4.

5.

względem równego dostępu, bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, wyznanie i status społeczny
uwzględniając zasadę niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed przystąpieniem do Projektu powinny wypełnić
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu.
W dalszej kolejności, po zakończeniu rekrutacji: Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka oraz
dokumenty potwierdzające spełnianie przez Kandydata kryteriów uczestnictwa w projekcie (m.in.
zaświadczenie z Urzędu Pracy/od pracodawcy potwierdzające status na rynku pracy).
O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie decyduje:
a. poprawne wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie,
b. zgodność danych podanych przez Kandydata z kryteriami określonymi w § 3,
c. liczba punktów za spełnienie kryteriów premiujących przyznana w procesie rekrutacji,
d. w przypadku zgłoszenia się większej od zakładanej osób decydować będzie kolejność zgłoszeń
(data i godzina wpływu formularza zgłoszeniowego).
Kryteria premiujące:
a. przebywanie na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim – 5 pkt.,
b. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (3 lub więcej dzieci) – 20 pkt.,
c. niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanym przez Publiczną Poradnię PsychologicznoPedagogiczną:






dziecka zgłaszanego do Placówki – 10 pkt.
niepełnosprawność rodzeństwa – 10 pkt.,
niepełnosprawność rodzica/opiekuna prawnego – 10 pkt.,
niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów prawnych – 10 pkt.,

d. okres pozostawania bez pracy – punkty przyznawane proporcjonalnie do długości okresu
pozostawania bez pracy, 24 m-ce lub więcej – 20 pkt.,
e. poziom dochodu na osobę w gospodarstwie domowym – 20 pkt. dochód poniżej 800,00 zł
brutto/os, 10 pkt. dochód od 800,00 zł do 1 500,00 zł brutto/os. – 10 pkt., dochód powyżej
1 500,00 zł brutto na os. – 0 pkt.,
f. samotne wychowywanie dziecka w wieku do lat 3 – 20 pkt.
6. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą poinformowane poprzez stronę internetową, telefonicznie lub
listownie w ciągu 2 tygodni od złożenia formularza rekrutacyjnego.
7. Kandydaci, którzy otrzymają pozytywną decyzję o zakwalifikowaniu się do Projektu, będą zobowiązani
stosować się do niniejszego Regulaminu, a także podpisać umowę uczestnictwa w Projekcie wraz z
załącznikami.
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§ 6.
Prawa Uczestnika Projektu.
Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:
zgłaszania uwag i oceny wsparcia, które otrzymuje w Projekcie,
rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia kosztów przed uzyskaniem pierwszego wsparcia,
rezygnacji z udziału w Projekcie w dowolnym momencie uczestniczenia na zasadach opisanych w
niniejszym Regulaminie,
d. bezpłatnego uczestniczenia Dziecka w zajęciach w Placówce w zakresie podstawowej opieki
żłobkowej.

1.
a.
b.
c.

§ 7.
Obowiązki Uczestnika Projektu.

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy wraz z
załącznikami),

b. zapoznania się z niniejszym regulaminem,
c. podpisania umowy udziału w Projekcie wraz z załącznikami i niezbędnymi oświadczeniami,
d. ponoszenie kosztów opieki nad Dzieckiem:



za wyżywienie w kwocie nieprzekraczającej 150 zł miesięcznie,

e. wypełniania w trakcie trwania zajęć ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających, a także udzielania

f.
g.
h.
i.

wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we
wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020,
bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie,
informowania o nieobecności Dziecka na zajęciach,
złożenia oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych,
w przypadku rezygnacji z własnej winy po rozpoczęciu udziału w Projekcie w terminie ustalonym
przez Realizatora Projektu zobowiązuje się do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa.

§ 8.
Zakres Wsparcia.

1. W ramach udziału w Projekcie każdy Uczestnik Projektu ma zagwarantowane świadczenie usług
opiekuńczo-wychowawczych nad Dzieckiem w Placówce prowadzonej przez realizatora Projektu.

2. Miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 względem konkretnego dziecka będą
finansowanie ze środków EFS nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

§ 9.
Rezygnacja.

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja zgłoszona została do Biura Projektu do przed
rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia w Projekcie – bez podania przyczyny.
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie przed okresem wskazanym w
umowie uczestnictwa z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego
niewypełnieniem postanowień zawartych w regulaminie i umowie uczestnictwa w Projekcie, Realizator
Projektu ma prawo dochodzić od Uczestnika projektu zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa
w Projekcie – równej kosztom świadczenia opieki w Placówce na zasadach komercyjnych, tj. w kwocie
500 zł za każdy miesiąc korzystania z Placówki.

§ 10.
Postanowienia końcowe.

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji należy do Realizatora Projektu.
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3. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Projektu decyzje podejmuje
Biuro Projektu.

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej.
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