Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. Żłobek w Piaskach
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Projekt pt.:„Żłobek w Piaskach”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.1.
Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp zatrudnienia, rozwój kariery,
godzenie życia zawodowego i prywatnego Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad
dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe) realizowany w okresie od 01.07.2020- 30.06.2022 r. na
podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr: RPSW.08.01.01-26-0033/19
Regulamin zawiera:
I.Opis specyfiki projektu
II. Kryteria uczestnictwa w projekcie.
III. Procedury rekrutacyjne.
IV. Zasady organizacji zajęć
V. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.
I. Opis specyfiki projektu.
1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2022 r..
2. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Utworzenie
nowego żłobka, w którym zapewnione zostaną miejsca dla min. 20 dzieci (11K, 9M) przyczyni się
do wzrostu liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie powiatu jędrzejowskiego, gdzie
liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane potrzeby na te miejsca. Pozwoli to
na wzrost poziomu aktywności zawodowej i wzrost zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę
nad dziećmi do lat 3, co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu
Inwestycyjnego.
Główne wskaźniki produktu:
(1) liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem
dziecka po opuszczeniu programu-10.
(2) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu
programu-10.
(3)Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie -20.
(4) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-20.
(5) Liczba podmiotów wykorzystujących technologię informacyjno-komunikacyjną-1.
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Grupę docelową stanowi 20 os.(18K,2M) zamieszkujących (w rozumieniu KC) pow. jędrzejowski
w woj. świętokrzyskim, którzy są w wieku aktywności zawodowej i chcą powrócić lub wejść na
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/dzieci.
4. W ramach projektu założono:
a. Utworzenie 20 miejsc w Żłobku w Piaskach.
b. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci:
- zajęcia – zabawy z językiem Angielskim (5 spotkań/tydzień x 30min./grupę)
- zajęcia z rytmiki (2 spotkania/tydzień x 30minut/grupę)
c. Warsztaty z psychologiem (1 spotkanie/2tygodnie x 3godz.) dla rodziców w łącznym
wymiarze 12godz./m-c
II. Kryteria uczestnictwa w projekcie.
Profil Uczestnika/-czki projektu
Grupę docelową stanowi 20 os.(18K,2M) zamieszkujących (w rozumieniu KC) pow. jędrzejowski
w woj. świętokrzyskim, którzy są w wieku aktywności zawodowej i chcą powrócić lub wejść na
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/dzieci.
III. Procedury rekrutacyjne.
1. Rekrutacja trwać będzie od 26.04.2021 do 25.05.2021 r. (z możliwością przedłużenia w sytuacji
wolnych miejsc w projekcie lub innych sytuacji losowych niezależnych od beneficjenta)
2. Etapy rekrutacji:
-rozpowszechnienie
informacji
o
projekcie
na
stronie
internetowej
żłobka
http://zlobek.jedrzejow.eu, tablicy informacyjnej UM w Jędrzejowie, www.jedrzejow.eu oraz na
słupach ogłoszeniowych w Jędrzejowie i okolicznych wsiach, w tym na tablicy ogłoszeniowej
w Piaskach oraz we wszystkich miejscach publicznych na terenie gminy i w instytucjach
publicznych i zakładach pracy, na tabl. ogłoszeń w PUP w Jędrzejowie;
- złożenie dokumentacji rekrutacyjnej przez osoby ubiegające się o status uczestnika projektu ;
-wyłonienie uczestników projektu przez komisję rekrutacyjną do dnia
- ogłoszenie wyników rekrutacji do dnia 25.05.2021r.
3. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
- komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w biurze projektu pod adresem:
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów (pokój nr 19) lub
przesłać na adres: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów
do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 15.30, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do
Centrum lub data złożenia w Centrum.
Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:
• formularz zgłoszeniowy
• oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych
• regulamin projektu i rekrutacji ;
• karta zgłoszenia dziecka do Żłobka
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- Dodatkowo po zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestnik/-czka projektu zobowiązany będzie
do podpisania.
Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Umowy uczestnictwa nie później niż w pierwszym
dniu otrzymania wsparcia.
4. Zgłoszenia są akceptowane i przekazywane do oceny przez Komisje Rekrutacyjną na podstawie
następujących kryteriów:
- złożenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych
- złożenie ww. dokumentów do dnia 10.05.2021 r.
5. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału
w projekcie.
6. Zasady zakwalifikowania kandydata/ -tki do udziału w projekcie:
- kwalifikacja kandydatów/tek na uczestników/czki projektu prowadzi Organizator)
- kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria formalne i wypełnią
wymagany komplet dokumentów.
7. Kwalifikacja uczestników będzie prowadzona z uwzględnieniem następujących kryteriów :
A. Kryteria obligatoryjne
a. osoba wychowująca dziecko do 3 r. życia.
b. zamieszkuje na terenie woj. świętokrzyskiego w powiecie jędrzejowskim (Kodeks Cywilny)
c. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze wzgl. na
obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub os. z niepełnosprawnością w tym os. która
przerwała karierę zawodową ze wzgl. na urodzenie dziecka lub przebywająca na urlopie
wychowawczym. w rozum. ust. z dn.26 VI 1974 r Kodeks pracy lub osoba pracująca, sprawująca
opiekę nad dziećmi do lat 3.
B. Kryteria punktowane
a. Kobieta +3pkt
b. Niepełnosprawność(opiekuna lub dziecka) +3pkt
c. Osoba samotnie wychowująca dziecko do lat 3 +3 pkt
d. Rodzina wielodzietna +3 pkt.
Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby które otrzymają największą liczbę punktów.
Organizator zakłada zakwalifikowanie do udziału w projekcie łącznie 20 Uczestników/-czek
projektu.
8. W przypadku większej liczby osób niż przewidziana w projekcie, Organizator utworzy listę
rezerwową uczestników; w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na ich miejsce
wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej. W przypadku problemów z rekrut. zostanie
przeprowadzony nabór uzupełniający, oraz dodatkowe spotkania Koordynatora projektu
z rodzicami/ opiekunami dzieci do lat 3. Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza braku chęci
uczestnictwa w projekcie, dzięki której zostaną zastosowane środki zaradcze.
9. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie oraz nie znajdą się na liście
rezerwowej nie otrzymają osobnego zawiadomienia.
10. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.
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IV. Zasady organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych:
- Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci zgodnych z ich potrzebami:
- zajęcia – zabawy z językiem Angielskim (5 spotkań/tydzień x 30min./grupę)
- zajęcia z rytmiki (2 spotkania/tydzień x 30minut/grupę)
- Warsztaty z psychologiem (1 spotkanie/2tygodnie x 3godz.) dla rodziców w łącznym wymiarze
12 godz./m-c
Realizacja zajęć odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady
równości płci i poszanowania dla osób z niepełnosprawnościami.
V. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.
1. Uczestnik/-czka projektu zobowiązany/-na jest do:
- zapewnienia regularnego, punktualnego aktywnego udziału w zajęciach dziecka;
- wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitorowaniem jego późniejszych
rezultatów.
- złożenia oświadczenie uczestnika o podjęciu pracy/ wpisu do CIDG lub do KRS/
zaświadczenie uczestnika o powrocie do pracy lub zaświadczenie z miejsca pracy
o kontynuacji pracy – w terminie wskazanym przez organizatora
2. Uczestnictwo w projekcie nie upoważnia rodzica/opiekuna, działającego we własnym imieniu
lub w imieniu dziecka, do czynności kontrolnych wobec Organizatora.
3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie, poza udokumentowanymi
przypadkami zdrowotnymi lub losowymi, rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do pomocy
w znalezieniu innej osoby na jego miejsce, jak również zobowiązany jest do zwrotu kosztów
poniesionych przez organizatora

……………………………………………………………………
data i czytelny podpis kandydata/ tki na uczestnika/czkę projektu
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