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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

pn. „Żłobek rajem dla dzieciaka – dla rodziców pomoc taka” 

nr projektu RPSW.08.01.01-26- 0005/18 

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Osi priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, numer działania 8.1 Równość 

mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, 

godzenie życia zawodowego i prywatnego, numer poddziałania 8.1.1 Zwiększenie dostępu do 

opieki nad dziećmi do lat 3  

 

§1. Definicje 

 

1. Projekt – Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Bajka Ilona Gocoł w Jędrzejowie 

pn. pn. „Żłobek rajem dla dzieciaka – dla rodziców pomoc taka”, nr projektu 

RPSW.08.01.01-26- 0005/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, numer działania 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich 

dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i 

prywatnego, numer poddziałania 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 

3. 

2. Realizator projektu – Ilona Gocoł „Żłobek Bajka” ul. Krótka 4, 28-300 Jędrzejów.  

3. Wsparcie – zakres świadczeń udzielnych przez Realizatora projektu, które obejmują 

opiekę nad dziećmi w wieku od 4 miesiąca życia do 3 lat, rodziców 

powracających/wchodzących na rynek pracy.  

4. Uczestnik projektu – Uczestnikami projektu będą osoby fizyczne, zamieszkujące na 

terenie powiatu jędrzejowskiego,  w wieku aktywności zawodowej sprawujących opiekę 

nad dziećmi (w wieku określonym w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3), które 

powracają lub wchodzą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub 

wychowaniem dzieci.   

5. Dziecko – potomek/przysposobiony Uczestnika projektu, o którego przyjęcie został 

złożony wniosek, lub po ukończeniu procesu rekrutacji, dziecko przyjęte do opieki w 

ramach projektu.  

 

§2. Zasady ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pn. „Żłobek 

rajem dla dzieciaka – dla rodziców pomoc taka”. 

2. Realizatorem projektu jest Ilona Gocoł Żłobek Bajka ul. Krótka 4, 28-300 Jędrzejów.  

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014–2020 dla Osi priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, numer 
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działania 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 

zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, numer 

poddziałania 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.  

4. Projekt realizowany jest w budynku Żłobka Bajka w Jędrzejowie przy ul. Krótkiej 4.  

5. Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2018r. do 31.08.2020r.  

6. Nowopowstałe miejsca będą dostępne od 03 września 2018r. od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 17.00 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 

7. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Realizatora Projektu: Ilona Gocoł „Żłobek Bajka” 

ul. Krótka 4, 28-300 Jędrzejów. 

8. Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, nr telefonu: 

+48 504 707 696.  

9. Projekt obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu jędrzejowskiego.  

10. Celem głównym projektu Celem głównym projektu jest wsparcie poziomu zatrudnienia 

osób powracających/wchodzących na rynek pracy, sprawujących opiekę nad dziećmi do 

lat 3 poprzez zniwelowanie bariery niewystarczającej ilości miejsc opieki w żłobku na 

terenie powiatu jędrzejowskiego.  

 

§3. Wsparcie w ramach projektu 

 

1. Projekt zapewnia 5 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.   

2. Opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach projektu obejmuje świadczenie usług opieki nad 

dziećmi oraz pełne wyżywienie dzieci. 

3. Planowana data rozpoczęcia opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach projektu to 3 września 

2018r.  

4. Świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 względem jednego dziecka w ramach 

projektu możliwe jest przez okres maksymalnie 24 miesięcy, z tym, że nie dłużej niż do 

dnia 31 sierpnia 2020r.  

5. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu dla 

Uczestników projektu jest dobrowolny i bezpłatny.  

6. Nie stosuje się ograniczeń co do liczby dzieci objętych opieką w ramach projektu z 

jednego gospodarstwa domowego.  

7. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zlobekbajka.pl oraz w 

biurze projektu.  

 

§4. Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: dyrektor 

żłobka, koordynator projektu.  

2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady 

równości płci. Realizator wsparcia zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i 

mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.  

3. Kandydaci przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego mają obowiązek zapoznać się z 

całością tekstu niniejszego regulaminu.  

http://www.zlobekbajka.pl/
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4. Przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych w ramach rekrutacji podstawowej odbędzie się 

w okresie od 01 sierpnia 2018r. do 30 sierpnia 2018r. Ogłoszenie wyników rekrutacji 

nastąpi do 31 sierpnia 2018r. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest przynależność do grupy docelowej oraz 

wypełnienie Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami i złożenie go 

do 30 sierpnia 2018r. w Biurze projektu. Dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione 

na stronie internetowej www.zlobekbajka.pl / oraz dostępne będą w siedzibie żłobka: 

Żłobek Bajka Ilona Gocoł, ul. Krótka 4, 28-300 Jędrzejów. 

6. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rekrutacji oraz do 

wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji, w szczególności naboru dokumentów 

rekrutacyjnych, w sytuacji gdy liczba osób zgłaszających się do projektu dwukrotnie 

przekroczy liczbę dostępnych miejsc w projekcie.  

7. Projekt przewiduje objęcie wsparciem:  

− osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej sprawujących opiekę nad dziećmi (w 

wieku określonym w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3), które powracają lub 

wchodzą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem 

dzieci – 5 osób, w tym 5 kobiet.  

8. Kwalifikowalność uczestnika projektu wskazanego w §1 ust. 4 ze względu na 

pozostawanie bez pracy i/lub przebywanie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub 

wychowawczym musi być spełniona w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych 

oraz na etapie wyników rekrutacji.   

9. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą weryfikowane w oparciu o kryteria 

kwalifikowalności oraz liczbę punktów, a kandydaci będą niezwłocznie informowani o 

ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.  

10. W sytuacji takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.  

11. Po zakończeniu rekrutacji zostanie utworzona lista osób zakwalifikowanych do projektu 

oraz lista rezerwowa.  

12. Osoby z listy rezerwowej będą miały pierwszeństwo w sytuacji zwolnienia się miejsca w 

projekcie. Dopiero w sytuacji braku osób zainteresowanych z listy rezerwowej zostanie 

uruchomiona rekrutacja uzupełniająca.  

13. Z każdym uczestnikiem projektu zostanie podpisana umowa uczestnictwa w projekcie 

regulująca szczegółowe zasady wsparcia.  

 

§5. Warunki uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:  

a) Złożenie w okresie rekrutacji kompletu dokumentów, na które składają się:  

− Formularz rekrutacyjny złożony: 

• na właściwym, kompletnym druku (zgodnie z załączonym do Regulaminu 

wzorem Formularza rekrutacji), 

• w formie pisemnej (Formularz rekrutacji winien być podpisany przez Kandydata, 

a ewentualne załączniki winny być podpisane przez osoby do tego 

upoważnione),  

http://www.zlobekbajka.pl/
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− Inne załączniki fakultatywne – zaświadczenia/oświadczenia uzyskane od uczestników 

projektu o statusie na rynku pracy:  

• Osoba bierna zawodowo (należy dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik 

nr 2 do Regulaminu),  

• Osoba bezrobotna (należy dołączyć Zaświadczenie z PUP),  

• Osoba pracująca w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, 

rodzicielskim lub wychowawczym (należy dołączyć Zaświadczenie z Zakładu 

Pracy / ewentualnie wydruk z CEIDG w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej). 

 

b) Spełnienie kryteriów kwalifikowalności (obowiązkowych):  

− osoba fizyczna w wieku aktywności zawodowej powracająca lub wchodząca na rynek 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci; 

− osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem/ćmi w wieku określonym w ustawie o opiece 

nad dziećmi do lat 3; 

− osoba zamieszkująca na obszarze województwa świętokrzyskiego; 

 

c) Spełnienie kryteriów dodatkowo premiowanych:  

− Posiadanie rodziny wielodzietnej tj. w rodziny posiadającej 3 i więcej dzieci (na 

podstawie oświadczenia w formularzu rekrutacyjnym),  

− Osoba samotnie wychowująca dziecko (należy dołączyć prawomocny wyroku sądu 

orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu rodzica oraz oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu dziecka),  

− Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, które ma zostać objęte opieką w 

żłobku (należy dołączyć orzeczenie),  

− Posiadanie orzeczenia o własnej niepełnosprawności (należy dołączyć orzeczenie),  

− Posiadanie niskich dochodów poniżej 1.500,00 zł brutto w przeliczeniu na jednego 

członka rodziny (Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości osiąganych dochodów 

wszystkich członków rodziny zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe);  

− Uczestnikiem projektu będzie kobieta.  

 

d) Zasady oceny kryteriów merytorycznych:  

− Miejsce zamieszkania: 

• miasto - 1 pkt.;  

• wieś -2 pkt.; 2 
 

− o przyjęcie do żłobka dziecka aplikuje/aplikują:  

• rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko / dzieci, który chce powrócić 
do pracy lub jest bezrobotny i chce powrócić na rynek pracy - 3 pkt.  

• rodzice / opiekunowie prawni, z których jeden pracuje, a drugi chce powrócić do 
pracy lub jest bezrobotny i chce powrócić na rynek pracy – 2 pkt.  

• rodzice / opiekunowie prawni bezrobotni, którzy oboje chcą powrócić na rynek pracy 
- 1 pkt. 

• rodzice / opiekunowie prawni którzy posiadają troje lub więcej dzieci (rodziny 
wielodzietne) – 3 pkt.  
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• rodzic z niepełnosprawnościami, który chce powrócić do pracy lub jest bezrobotny i 
chce powrócić na rynek pracy - 3 pkt.  

• rodzice / opiekunowie prawni dziecka z niepełnosprawnościami - 3 pkt. 

• rodzice / opiekunowie prawni dziecka posiadający niskie dochody poniżej 1.500,00 
zł brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny – 2 pkt.  

• rodzic / opiekun prawny – kobieta – 2 pkt.  
 

2. Do projektu mogą zostać zakwalifikowane jedynie osoby, które spełniają obowiązkowe 

kryteria kwalifikowalności.  

3. Na podstawie otrzymanej liczby punktów zostaną utworzone listy rankingowe w kolejności 

od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów.  

4. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji uczestnik projektu może zostać 

poproszony drogą mailową, telefoniczną bądź pisemnie o uzupełnienie braków w 

dokumentacji. W przypadku nie uzupełnienia braków w dokumentacji w ciągu 5 dni 

roboczych może on zostać skreślony z listy uczestników Projektu.  

5. Kandydat może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do złożonych przez siebie 

dokumentów lub złożenie dodatkowych dokumentów.  

6. W przypadku równej liczby punktów pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.  

7. Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, znajdą się na liście rezerwowej.  

8. Wyniki rekrutacji będą dostępne na stronie internetowej projektu, a kandydaci 

powiadomieni zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną, zgodnie z danymi 

wskazanymi w formularzu rekrutacji.  

9. Dokumenty złożone przez kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi.  

10. Rekrutacja ma charakter jawny oraz przebiega z zachowaniem zasady równości szans (w 

tym równości płci i jednakowego dostępu).  

 

§6. Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu 

 

1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:  

− Podania danych osobowych – imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru 

PESEL, nazwy i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość, danych osobowych 

dziecka, numeru telefonu, adresu email.  

− Złożenia podczas rekrutacji dokumentów potwierdzających jego status na rynku pracy.   

2. Zaświadczenia dotyczące zmiany sytuacji zawodowej i podjętych w tym celu działań 

uczestników projektu, mogą być dostarczane przez cały okres trwania projektu 

maksymalnie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.  

3. Zmiana sytuacji zawodowej musi zostać zgłoszona i udokumentowana w terminie 2 

tygodni od dnia jej powstania.  

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.  

5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie 

oraz oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych.  

6. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do każdorazowego informowania o zmianie danych, 

szczególnie o zmianie miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu email.   

7. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie w przypadku gdy 

rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi 
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Uczestnika Projektu lub dziecka uczestniczącego do żłobka (należy podać powody 

rezygnacji i przedłożyć stosowny dowód na ich poparcie np. zaświadczenie od lekarza). 

 

§7. Prawa i obowiązki Realizatora Projektu 

 

1. Zakres wsparcia dla Uczestników w ramach projektu obejmuje:  

a) Stworzenie 5 miejsc opieki dla dzieci w systemie opieki dziennej.  

b) Zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sprzętowej i lokalowej do sprawowania opieki 

i prowadzenia zajęć.  

c) Ułatwienie aktywizacji zawodowej rodziców zagrożonych bezrobociem/ bezrobotnych.  

d) Ułatwienie powrotu do pracy rodzicom po urlopach: macierzyńskim, wychowawczym, 

rodzicielskim. 

2. Realizator projektu ma prawo do:  

a) kontaktów telefonicznych z uczestnikiem projektu w sprawach związanych z 

organizacją zajęć,  

b) odstąpienia od realizacji wsparcia, jeśli wstrzymane bądź przerwane zostanie 

dofinansowanie projektu.  

 

§8. Zasady monitoringu i kontroli 

 

1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.  

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu 

osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.  

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat sposobu i oceny 

realizacji projektu i jego efektów oraz do dostarczenia danych koniecznych do 

prowadzenia monitoringu przez Realizatora projektu w okresie przewidzianym przez 

Instytucję finansującą Projekt.  

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i wzięcia 

udziału w badaniu ankietowym przewidzianym w projekcie.  

5. Uczestnik projektu wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i 

rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach 

działań promocyjnych i archiwizacyjnych do projektu.  

 

§9. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz zawartych z Realizatorem projektu umów.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie 

danych osobowych.  

3. Regulamin obowiązuje od dnia jego przyjęcia, do dnia zakończenia projektu.  
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4. Realizator projektu jest wyłącznie uprawniony do wiążącej interpretacji niniejszego 

Regulaminu.  

5. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia 

dodatkowych postanowień. 

 

 

                                                                                                                    Ilona Gocoł 

Jędrzejów, 31.07.2018r.                                                                                    /-/ 

…………………………………                                                   …………………………………. 

Miejscowość, Data                                                                   podpis osoby upoważnionej do          

działania w imieniu Realizatora projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny  

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo  

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niekorzystaniu ze środków z takiego samego programu 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  

5. Załącznik nr 5 – Karta informacyjna o dziecku 

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika projektu RODO 

7. Załącznik nr 7 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

8. Załącznik nr 8 – Umowa uczestnictwa w projekcie   

 

 

 


