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Dokument uwzględnia elementy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

pn. „Aktywni rodzice na rynku pracy” o numerze wniosku RPMP.08.05.00-12-
0107/19 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5
„Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym”.

§1

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

1.Niniejszy regulamin dotyczy zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.
„Aktywni rodzice na rynku pracy” o numerze wniosku RPMP.08.05.00-12-0107/19
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś
Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia
zawodowego z życiem prywatnym”.

2.Projekt zakłada zapewnienie opieki żłobkowej dla 50 dzieci w wieku od 20 tygodnia
do 3 lat, których rodzice/opiekunowie prawni z terenu Gminy Drwinia:

a. powracają/wchodzą na rynek pracy po przerwie związanej z tą opieką (tj. osoby
pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym,
rodzicielskim),

b. będą mieć możliwość utrzymania zatrudnienia, w związku z otrzymaniem wsparcia
w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem,

3.Okres realizacji projektu - od listopada 2019 r. do lutego 2022 r., w tym planowane
wsparcie dla Uczestników Projektu w okresie (sierpień/wrzesień 2020 – luty 2022).
Okres realizacji projektu może zostać wydłużony w trakcie realizacji projektu.

4. Koszty pobytu dziecka w żłobku oraz opłata za wyżywienie określone zostały w
Uchwale Rady Gminy Drwinia nr XVII/151/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku.

5.Projekt realizowany jest przez Gminę Drwinia w Gminnym Centrum opieki nad
dziećmi do lat trzech z siedzibą w Drwini.

§2

DEFINICJE

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
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1. Projekt – przedsięwzięcie pt. „Aktywni rodzice na rynku pracy” mające na celu
umożliwienie powrotu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do
lat 3.

2. Projektodawca – Gmina Drwinia, Drwinia 57,32-709 Drwinia

3. Żłobek - zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, miejsce opieki
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego,
w którym dziecko ukończy 3 rok życia (wyjątkowo, w przypadkach wskazanych w
ustawie – do 4 lat), która świadczona jest przez wykwalifikowany personel, w
pomieszczeniach specjalnie do tego celu przystosowanych. W projekcie żłobek to
miejsce realizacji projektu: Gminne Centrum opieki nad dziećmi do lat trzech z
siedzibą w Drwini, Drwinia 173,32-709 Drwinia.

4. Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i
aktywnie poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od powyższych przesłanek,
zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osoby kwalifikujące
się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu
niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami
bezrobotnymi1

5. Osoba bierna zawodowo - (osoby nieaktywna zawodowo) - osoba, która w danej
chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoby
będące na urlopie wychowawczym są uznawane za bierne zawodowo, chyba, że są
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma
pierwszeństwo).2

6. Opiekunowie dzieci do lat 3 – zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 – rodzice, opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył
sprawowanie opieki nad dzieckiem.

7. Uczestnik projektu – osoba, z którą podpisano umowę uczestnictwa w projekcie.

8. Biuro projektu – Biuro w Urzędzie Gminy Drwinia, Drwinia 57,32-709 Drwinia,
gdzie przechowywana jest pełna dokumentacja związana z realizacją projektu. Filia
Biura projektu znajduje się także w Gminnym Centrum opieki nad dziećmi do lat
trzech z siedzibą w Drwini, Drwinia 173,32-709 Drwinia.

9. Strona internetowa projektu – strona http://www.zlobek.drwinia.pl

1 Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w
związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu
macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym należy ją traktować jako osobę bezrobotną.
2 Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej
w związku z tym, że jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu
macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną
zawodowo, chyba, że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy
wykazać ją jako osobę bezrobotną.
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10. Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty składane przez kandydatów do projektu,
poświadczające spełnienie kryteriów naboru i kwalifikacji do projektu, w tym
zaświadczenia i oświadczenia potwierdzające status uczestnika.
11. Oświadczenie uczestnika projektu – deklaracje regulujące udział uczestników
w projekcie składane w trakcie rekrutacji oraz na każdym etapie realizacji projektu.

12. System SL2014 – centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w
procesie rozliczania projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą (WUP
w Krakowie).

§ 3

PROCEDURA REKRUTACJI DO PROJEKTU

1. Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani uczestnictwem w projekcie
składają poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu).

2. Formularz zgłoszeniowy można pobrać w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy
w Drwini (32-709 Drwinia 57), na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Drwinia a
także ze strony internetowej www.zlobek.drwinia.pl. Wszelkie informacje oraz
zapytania dotyczące realizacji projektu można uzyskać pod numerem telefonu
662 246 760 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: zlobek@drwinia.pl

3. W przypadku nie zebrania wystarczającej ilości zgłoszeń lub
niezakwalifikowania do projektu wymaganej liczby uczestników Projektu prowadzona
będzie rekrutacja uzupełniająca która trwać będzie na bieżąco, aż do skutku tj. do
czasu zapełnienia wszystkich miejsc, przy uwzględnieniu kryteriów dostępu.

4. Przebieg rekrutacji uzupełniającej będzie taki sam, jak w przypadku rekrutacji
podstawowej, z wyłączeniem dat określonych dla rekrutacji podstawowej.

5. Osoby zakwalifikowane w projekcie będą zobowiązane do podpisania umowy
uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami - stosownymi dokumentami
potwierdzających ich kwalifikowalność do projektu stanowiącymi załączniki do
niniejszego regulaminu. Spełnienie przez uczestnika/uczestniczkę projektu kryteriów
kwalifikowalności powinno być potwierdzane stosownym zaświadczeniem lub
oświadczeniem: opieka nad dzieckiem do lat 3 oraz chęć powrotu lub
wejścia na rynek pracy po przerwie związanej z opieką oraz chęć utrzymania
zatrudnienia jest potwierdzana przez opiekuna/rodzica przystępującego do
projektu stosownym oświadczeniem. Dodatkowo opiekun/rodzic będzie zobowiązany
do złożenia oświadczenia dotyczącego jego statusu na rynku pracy na moment
rozpoczęcia udziału w projekcie pozwalające zakwalifikować go do osób pracujących
lub pozostających bez pracy.

6. Dokumenty rekrutacyjne (Formularz Rekrutacyjny) należy składać na
dzienniku podawczym Urzędu Gminy Drwinia , zlokalizowanym w Urzędzie Gminy w
Drwini (32-709 Drwinia 57 na parterze budynku obok pomieszczenia poczty polskiej)
w zamkniętych kopertach z napisem: Formularz rekrutacyjny do projektu

www.zlobek.drwinia.pl
mailto:zlobek@drwinia.pl
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„ Aktywni rodzice na rynku pracy” w okresie od 23 czerwca 2020 r. do 31 lipca
2020 r. w dniach wtorek –czwartek w godzinach od 08.00 do 16.00 - w poniedziałki
od 09.00 do 17.00.

7. Osoby niepełnosprawne mogą przesłać dokumenty rekrutacyjne – formularz
rekrutacyjny - również drogą elektroniczną na adres e-mail: zlobek@drwinia.pl

8. Dokumenty, które wpłyną przed lub/i po wyznaczonym wyżej terminie nie będą
rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia dokumentów na dziennik podawczy Urzędu
Gminy Drwinia, a nie data ich nadania.

9. Weryfikacji złożonych dokumentów dokona Komisja Rekrutacyjna.

§4

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. W trakcie trwania procesu rekrutacji wyłonieni zostaną uczestnicy/uczestniczki
projektu którzy:

a) powracają/wchodzą na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad
dzieckiem do lat 3 (tj. osoby pozostające bez pracy, przebywające na
urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim),

b) dzięki uczestnictwu w projekcie będą mieć możliwość utrzymania
zatrudnienia,

2 . Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które w
momencie rekrutacji spełnią następujące wymogi formalne:

a. rodzic/opiekun prawny opiekuje się dzieckiem do lat 3 oraz chce powrócić lub
wejść na rynek pracy po przerwie związanej z tą opieką tj. jest osobą pozostającą
bez pracy, przebywającą na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym,

b. rodzic/opiekun prawny opiekuje się dzieckiem do lat 3 i chce utrzymać
zatrudnienie,

c. rodzic/opiekun prawny zamieszkuje w myśl Kodeksu Cywilnego, na terenie Gminy
Drwinia,

d. dziecko, które planuje się objąć opieką żłobkową w ramach projektu ma
ukończone 20 tygodni i nie więcej niż 3 lata.

3. W przypadku spełnienia wymogów formalnych w procesie rekrutacji
zastosowany zostanie system polegający na weryfikacji i przyznaniu punktów w
odniesieniu do kryteriów dodatkowych, do których należą:

a. Płeć: kobieta – 7 pkt.(weryfikacja – formularz zgłoszeniowy).

b. Samotne wychowanie dziecka – 4 pkt. (weryfikacja – formularz zgłoszeniowy,
oświadczenie uczestnika).

mailto:zlobek@drwinia.pl
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c. Niepełnosprawność dziecka – 4 pkt. (weryfikacja – formularz zgłoszeniowy,
orzeczenie o niepełnosprawności).

d. Niepełnosprawność własna - 2 pkt. (weryfikacja – formularz zgłoszeniowy,
orzeczenie o niepełnosprawności).

e. Więcej niż jedno dziecko w rodzinie - 1 pkt. (weryfikacja – formularz
zgłoszeniowy).

2. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby którespełniają wymogi
formalne i otrzymają największą liczbę punktów w oparciu o kryteria dodatkowe. W
przypadku kilku zgłoszeń o tej samej liczbie punktów o miejscu na liście zdecyduje
data i godzina złożenia wniosku.

4. Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo o
zakwalifikowaniu się do projektu w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia
rekrutacji.

5. W przypadku gdy liczba dzieci w Gminnym Centrum Opieki na Dziećmi do lat
trzech ulegnie zmianie z powodu rezygnacji rodziców/opiekunów prawnych, do
udziału w projekcie zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej (w przypadku jej
utworzenia) o ile podtrzymają chęć uczestnictwa w projekcie i nadal będą spełniać
kryteria formalne.

6. Wszystkie kserokopie dołączonych do formularza zgłoszeniowego
dokumentów muszą być potwierdzone przez rodzica/opiekuna za zgodność z
oryginałem.

7. Rekrutacja odbywała się będzie zgodnie z zasadą równości szans i
niedyskryminacji tj. o przyjęciu do projektu decydowały będą kryteria rekrutacyjne.

8. Projektodawca nie zidentyfikował barier związanych z niepełnosprawnością.
Gdyby takie się pojawiły na etapie rekrutacji (zarówno w odniesieniu do rodziców/
opiekunów prawnych, jak i dzieci), Projektodawca wypracuje z nimi ścieżkę
dostępu do rekrutacji i projektu, uwzględniającą niepełnosprawność. Powstała
infrastruktura żłobkowa jest zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania

9. Projekt przyczyni się do ograniczenia bariery płci związanej z
niewystarczającym systemem opieki żłobkowej.

§5

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. W projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby, które wyraziły chęć udziału w
Projekcie, złożyły wymagane dokumenty rekrutacyjne, podpisały stosowną umowę
uczestnictwa w projekcie i spełniły warunki określone w procedurze rekrutacyjnej.
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2. Kwalifikowalność uczestnika projektu badana jest w momencie jego rekrutacji i
na ten moment uczestnik powinien posiadać wymagany w projekcie status. W
związku z sytuacją epidemiczną dopuszcza się przedstawienie zaświadczeń
potwierdzających status określony w podpisanych oświadczeniach załączonych do
umowy uczestnictwa (od pracodawcy, z PUP, inne wymagane) do 30 dni roboczych
od daty jej podpisania.

3. Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest spełnienie przez niego
kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie oraz uzyskanie od
niego danych potrzebnych do monitorowania wskaźników, tj. : imię, nazwisko,
PESEL, płeć, wiek, wykształcenie, dane kontaktowe (województwo, powiat, gmina,
miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy), obszar wg stopnia
urbanizacji, telefon kontaktowy, adres e-mail, status na rynku pracy, w tym
wykonywany zawód, miejsce zatrudnienia, osoba należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia, osoba bezdomna
lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań, osoba z niepełnosprawnościami,.

4. Gmina Drwinia może zażądać od uczestnika projektu podania innych danych
niż wymienione w pkt. 3, celem prawidłowej realizacji projektu.

5. Uczestnik projektu zobowiązuje się do przekazania informacji na temat jego
sytuacji po opuszczeniu projektu. Warunkiem uczestnictwa jest przedkładanie w
biurze projektowym, na wezwanie lub w terminach określonych w umowie,
dokumentów informujących o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, w tym do
złożenia w ciągu 4 tygodni od zakończenia projektu deklaracji powrotu do pracy,
bądź podjęcia pracy i, w przypadku jej znalezienia, przedstawienia zawarcia
stosunku pracy (umowa o pracę, o dzieło, zlecenia, wpis do CEIDG).

6. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji – w każdej
chwili podczas trwania projektu mogą zostać poproszeni o udokumentowanie swojej
sytuacji zawodowej oraz zobowiązani są do informowania projektodawcy o zmianach
w ich sytuacji zawodowej.

7. Moment zrekrutowania uczestników do projektu, zakończony podpisaniem
umowy uczestnictwa w projekcie to moment rozpoczęcia udziału w projekcie.

8. Każdy uczestnik podpisze umowę związaną z uczestnictwem w projekcie.

9 Każdy uczestnik projektu ma prawo do informacji o możliwościach aktywizacji
zawodowej i uczestniczenia w projektach w szczególności w ramach Działania 8.2
RPO WM, Poddziałania 8.4.2 RPO WM, Poddziałania 9.1.1 RPO WM, Poddziałania
9.1.2 RPO WM, Działania 1.1 PO WER i 1.2 PO WER.

10. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, oraz
Regulaminu Organizacyjnego i Statutu Żłobka - Gminnego Centrum opieki nad
dziećmi do lat trzech z siedzibą w Drwini.

11. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu rekrutacji i umowy
uczestnictwa w Projekcie, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników
Projektu.
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12. Na podstawie zweryfikowanych informacji potwierdzających faktyczne złamanie
przez daną osobę postanowień niniejszego regulaminu i umowy uczestnictwa w
Projekcie, decyzję o wykreśleniu uczestnika z listy uczestników Projektu podejmuje
Dyrektor Gminnego Centrum opieki nad dziećmi do lat trzech z siedzibą w Drwini.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie dane osobowe przekazywane Projektodawcy w procesie rekrutacji
są chronione prawem i wykorzystywane jedynie w celach realizacji projektu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-
2020 przez osoby imiennie upoważnione.

2. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez
cały czas trwania projektu.

3. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu, w siedzibie Gminnego Centrum
Opieki na Dziećmi do lat trzech oraz na stronie www.zlobek.drwinia.pl.

4 . Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej
interpretacji jego zapisów.

5. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi.

6. Złożenie formularza rekrutacyjnego jest jednoznaczne z potwierdzeniem
zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

7. Lista załączników do regulaminu:

a) Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny (Deklaracja uczestnictwa w projekcie).

b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie miejsce zamieszkania.

c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie – opieka nad dzieckiem – utrzymanie
zatrudnienia.

d) Załącznik nr 4 - Oświadczenie - opieka nad dzieckiem - powrót/wejście na
rynek pracy po przerwie związanej z tą opieką.

e) Załącznik nr 5 – Oświadczenie – samotne wychowywanie dziecka.

f) Załącznik nr 6 – Oświadczenie – status na rynku pracy.

Zatwierdzam: 22.06.2020 rok.

DYREKTOR

mgr Renata Puka

http://szkola_piotrowka.bipszkola.pl/files/sites/46680/wiadomosci/196413/files/ogloszenie_zalaczniki.doc

