Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pt. „Mali Odkrywcy"
nr projektu POKL.01.05.00-00-426/12
Niniejszy
Regulamin
określa
zasady
rekrutacji
i
uczestnictwa
w
projekcie
pt. „Mali Odkrywcy” w ramach Priorytetu I Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia
życia zawodowego i rodzinnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
§1
Słownik pojęć
1) Organizator – Niepubliczny Żłobek „Mali Odkrywcy” w Krośnie
2) Zatrudnienie – oznacza bycie pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej
umowy o pracę, a także wykonanie pracy na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w
zakresie umów cywilno-prawnych (m.in. umowa zlecenia, umowa o dzieło), status rolnika oraz
domownika jak również prowadzenie działalności gospodarczej.
3) Osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem
dziecka – oznaczają osoby pozostające bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem
prawnym dziecka w wieku do lat 3 lub os. przebywające na urlopie macierzyńskim lub
wychowawczym oraz planujące powrót na rynek pracy;
4) Osoby pozostające bez zatrudnienia – oznaczają osoby, które mają przerwę w zatrudnieniu
związaną z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka, osoby bezrobotne, osoby nieaktywne
zawodowo, osoby wchodzące na rynek pracy,
5) Projekt - projekt pt. „Mali Odkrywcy” w ramach Priorytetu I, Działanie 1.5 Wspieranie
rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
6) Rodzic - ojciec, matka lub opiekun prawny, inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie
opieki nad dzieckiem;
7) Uczestnik Projektu – Rodzic zakwalifikowany do udziału w projekcie
8) Regulamin – regulamin uczestnictwa w projekcie

§2
Postanowienia ogólne
1. Projekt jest realizowany przez Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy" w Krośnie w
partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Krosno.
2. Realizacja projektu trwa od 1.12.2013 r. do dnia 31.12.2014 r.
3. Projekt obejmuje M. Krosno oraz powiat krośnieński.
4. Biuro Projektu mieści się w siedzibie żłobka przy ul. Żółkiewskiego 9, 38-400 Krosno.
5. Celem głównym projektu jest umożliwienie 10 rodzicom powrotu na rynek pracy po przerwie
związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka z M. Krosna i z pow. krośnieńskiego w
okresie 13 miesięcy od 1.12.2013 r. do 31.12.2014 r. poprzez utworzenie dwóch dodatkowych
grup (10 miejsc) dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat w żłobku niepublicznym.
6. Celami szczegółowymi są:
a) Zwiększenie dostępu do opieki żłobkowej dla 10 dzieci od 20 tyg. życia do 3 lat z M. Krosna
i z pow. krośnieńskiego w okresie od 1.12.2013 do 31.12.2014 r.;
b) Zapewnienie opieki żłobkowej dla 10 dzieci z M. Krosna i pow. krośnieńskiego, których
rodzice/opiekunowie chcą wrócić na rynek pracy w okresie 1.12.2013-31.12.2014 r.;
c) Upowszechnienie form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zróżnicowanie oferty edukacyjnej
żłobka dla 10 dzieci z M. Krosna i pow. krośnieńskiego w okresie 1.12.2013-31.12.2014 r.;
d) Zapoznanie 50 osób z M. Krosno i z pow krośnieńskiego z tematyką równości szans kobiet i
mężczyzn w opiece nad dzieckiem i wejściem na rynek pracy w okresie 1.12.201331.12.2014 r.
7. Wszelkie informacje o Projekcie dostępne będą w Biurze Projektu: ul. Żółkiewskiego 9, 38-400
Krosno.
§3
Rekrutacja
1. Do projektu zostanie przyjętych 10 Rodziców, którzy deklarują chęć powrotu na rynek pracy
po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka.
2. Rekrutacja rozpoczyna się 2.12.2013 r. i będzie miała charakter ciągły. W przypadku wolnych
miejsc w Żłobku Rodzice dzieci zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, w przypadku
braku wolnych miejsc Rodzice dzieci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
3. Etapy rekrutacji:
a) Złożenie dokumentów rekrutacyjnych (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi
oświadczeniami);
b) Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych
c) Utworzenie listy rankingowej i rezerwowej

4. Kryteria rekrutacyjne będą uwzględniały charakterystykę grupy docelowej, zakres wsparcia
oraz postulaty polityki równości płci i równości szans w oparciu o dokumenty rekrutacyjne
dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. Niniejszy Regulamin
Projektu stanowi integralną część dokumentacji rekrutacyjnej.
5. Kryteria rekrutacji:
a) Deklaracja rodzica chęci powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem
lub/i wychowaniem dziecka w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, w terminie do 6
miesięcy od dnia przystąpienia do Projektu,
b) Status na rynku pracy Rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem od 20 tyg życia do 3
lat(oświadczenie Rodzica)
c) Wiek dziecka nad którym Rodzic sprawuje opiekę - od 20 tyg. życia do 3 lat (oświadczenie
Rodzica)
d) Zamieszkanie na terenie powiatu M. Krosna i pow. krośnieński (oświadczenie rodzica o
zamieszkiwaniu)
e) Stopień niepełnosprawności Rodzica (kopia orzeczenia o niepełnosprawności - jeśli
dotyczy)
f) Sytuacja materialna w rodzinie (oświadczenie rodzica o sytuacji finansowej – średni
dochód netto na jednego członka rodziny za ostatnie 3 miesiące).
6. Wszystkie kryteria rekrutacji kandydat powinien spełnić również na etapie podpisywania
deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
7. W pierwszej kolejności do Projektu przyjmowani będą rodzice niepełnosprawni a następnie
rodzice w gorszej sytuacji materialnej.
8. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu ul. Żółkiewskiego 9, 38400 Krosno w dni robocze w godzinach od 6.00 do 18.00 w trakcie trwania rekrutacji lub na
adres e-mail: projekt@odkrywcykrosno.pl.
9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
10. Z osobami zakwalifikowanymi do uczestnictwa w Projekcie zostaną podpisane Deklaracje
uczestnictwa (załącznik nr 2) w projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).
§4
Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu
1. Uczestnik ma prawa do udziału w Projekcie do 31 grudnia 2014 r.
2. Uczestnik ma obowiązek współpracy z Organizatorem w ramach projektu, w szczególności jest
zobowiązany do wypełniania ankiet, formularzy, deklaracji oraz list dostarczanych przez
Organizatora. Obowiązek ten jest aktualny przez cały okres uczestnictwa w Projekcie.
3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do dostarczania dokumentów wskazanych przez
Organizatora.
4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany w terminie do 15-dnia roboczego każdego miesiąca

uiszczać opłaty w wysokości 150,00 zł miesięcznie co stanowi wkład własny pieniężny. W
przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie będą zwracane środki finansowe.
5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi w ciągu 6 miesięcy od dnia
przyjęcia dziecka do żłobka oświadczenia potwierdzające powrót do pracy lub wejście na
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Nie dostarczenie
w/w oświadczenia Organizatorowi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
może spowodować wypisanie dziecka ze żłobka.
§5.
Rezygnacja oraz wypowiedzenie udziału w Projekcie
1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej.
Oświadczenie Uczestnika należy złożyć w siedzibie Biura Projektu lub drogą elektroniczną.
2. Organizator może rozwiązać umowę i skreślić dziecko z listy wychowanków – z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia – w przypadku gdy:
a) zostanie złożony pisemny wniosek Uczestnika,
b) niewywiązywania się przez Uczestnika ze zobowiązań wynikających z niniejszego
Regulaminu.
c) złożenia oświadczeń zawierających nieprawdziwe informacje.
3. Rodzice mogą rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w
przypadku:
a) udokumentowanego niewłaściwego sprawowania opieki nad Dzieckiem przez żłobek,
b) niezagwarantowania Dziecku bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w żłobku,
c) innych powodów.
§6
Wsparcie w ramach Projektu
1. Wsparciem objętych zostanie 10 rodziców.
2. Wsparcie w ramach Projektu polega na opiece nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do do 3 lat.
3. Za korzystanie z usług żłobka będzie pobierana od Rodzica comiesięczna stała opłata w
wysokości 150,00 zł. Na poczet przedmiotowej opłaty nie są zaliczane koszty wyżywienia
dzieci, ani inne opłaty zmienne – będą one finansowane z budżetu Projektu.
4. Opieka zapewniona zostanie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy w godzinach od 6.00 do 18.00.
5. W ciągu dnia dzieci będą miały zapewnione zajęcia ogólnorozwojowe, naukę czytania metodą
Domana, zabawy z językiem angielskim, biblioterapię, gry i zabawy logorytmiczne, zajęcia
plastyczno – manualne, zabawy na placu zabaw, w szczególności:
a) zajęcia z pedagogiem (2 razy w tygodniu po 45 minut oraz 1 raz
w tygodniu 1 godzina przeznaczona na zajęcia indywidualne z dziećmi potrzebującymi
dodatkowych konsultacji lub spotkania z rodzicami),

b) zajęcia z fizjoterapeutą (2 razy w tygodniu po 45 minut oraz 1 raz
w tygodniu 1 godzina przeznaczona na zajęcia indywidualne z dziećmi potrzebującymi
dodatkowych konsultacji lub spotkania z rodzicami),
c) zajęcia z psychologiem (2 razy w tygodniu po 45 minut oraz 1 raz
w tygodniu 1 godzina przeznaczona na zajęcia indywidualne z dziećmi potrzebującymi
dodatkowych konsultacji lub spotkania z rodzicami),
6. Wyżywienie zostanie zapewnione dzieciom w formie cateringu przy zachowaniu norm
bezpieczeństwa i higieny w postaci 5 posiłków: I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy,
podwieczorek. Istnieje również możliwość karmienia Dziecka mlekiem matki, mieszankami
mlecznymi oraz innymi posiłkami dostarczanymi przez rodziców (nie będą zwracane koszty
dostarczenia przez rodziców/ opiekunów prawnych takich posiłków). Odpowiedzialność za
termin ważności przyniesionych posiłków ponosi rodzic.
§7
Zasady monitoringu i kontroli
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne Organizatorowi do wypełnienia
kwestionariusza PEFS.
2. Uczestnik Projektu składa oświadczenie, wyrażając własnoręcznym podpisem zgodę na
udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 2 przetwarzane będą w celu umożliwienia
monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu Projektu w przypadku zmiany
wytycznych PO KL lub w innych uzasadnionych przypadkach.
2. Uczestnik pisemnie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz składa
oświadczenie, iż jego treść jest dla niego zrozumiała, przyjmuje go do wiadomości i
zobowiązuje się do jego przestrzegania poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza
zgłoszeniowego do udziału w Projekcie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.12.2013 roku.

