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Projekt „Nowe miejsca w żłobku ‘Baby World’ w Skarżysku-Kamienna” współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, nr umowy  

o dofinansowanie RPSW.08.01.01-26-0003/18-00 
_____________________________________________________________ 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

pn. „Nowe miejsca w żłobku ‘Baby World’ w Skarżysku-Kamienna”  

nr umowy: RPSW.08.01.01-26-0003/18-00 

 

Cel projektu: 

Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy przez 16 rodziców 

(16K,0M), którzy ze względu na wychowanie dziecka byli tej szansy pozbawieni. W ramach 

realizacji projektu utworzonych zostanie 16 miejsc opieki nad dziećmi. 

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: 

Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę 

nad dziećmi do lat 3 

 

Rozdział 1 

§ 1  

Postanowienia ogólne  

Projekt pt: „Nowe miejsca w żłobku ‘Baby World’ w Skarżysku-Kamienna”  jest realizowany 

przez AWANS Andrzej Miszczyk na podstawie umowy RPSW.08.01.01-26-0003/18-00 o 

dofinansowanie projektu zawartej z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 

działania RPSW.08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym 

dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, 

poddziałanie RPSW.08.01.01 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty 

konkursowe). 

 

§ 2  

Słownik pojęć  

Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie:  
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1. Praca - należy rozumieć pracę wykonywaną przez jednego z rodziców, opiekuna 

prawnego, inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, w 

ramach stosunku pracy, na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej, 

umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług albo w ramach samozatrudnienia, 

a także pełnienie służby w ramach stosunku służbowego, zakwalifikowanego do 

udziału w Projekcie;  

2. Projekt – projekt pt: „Nowe miejsca w żłobku ‘Baby World’ w Skarżysku-Kamienna” 

realizowany przez AWANS Andrzej Miszczyk na podstawie umowy Nr 

RPSW.08.01.01-26-0003/18-00 o dofinansowanie projektu zawartej z Marszałkiem 

Województwa Świętokrzyskiego, w ramach działania RPSW.08.01.00 Równość 

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

kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, poddziałanie RPSW.08.01.01 

Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe);  

3. Regulamin – regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie;  

4. Rodzic - jedno z rodziców, opiekun prawny, inna osoba której sąd powierzył 

sprawowanie opieki nad dzieckiem;  

5. Uczestnik Projektu – Rodzic zakwalifikowany do udziału w Projekcie;  

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

W okresie realizacji projektu tj. 01.08.2018 – 31.07.2020 warunkiem przyjęcia dziecka do 

żłobka jest spełnianie przez Rodzica/Uczestnika/ następujących kryteriów:  

- jest osobą fizyczną, która uczy się, pracuje lub zamieszkuje na terenie miasta Skarżysko-

Kamienna, 

oraz 

- jest osobą fizyczną w wieku aktywności zawodowej powracającą lub wchodzącą na rynek 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci,  

lub 

- jest osobą fizyczną, która uczy się, pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa 

świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 

 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 
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1. Rekrutacja Uczestników odbywać się będzie na zasadach określonych w statucie 

żłobka oraz niniejszym regulaminie. 

2. Wymagane jest wypełnienie i złożenie przez kandydata/kę: 

 kwestionariusza zgłoszeniowego, 

 deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 oświadczenie o zameldowaniu na terenie woj. świętokrzyskiego, 

3. Decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjną. 

4. Złożone Formularze są gromadzone w rejestrze wg alfabetu. 

5. Znaczenie punktowe przy naborze do projektu: 

- kończący się urlop macierzyński w czasie trwania projektu - 0-1pkt 

- kończący się urlop wychowawczy w czasie trwania projektu – 0-1pkt 

- osoby długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo – 0-1pkt 

- rodzic samotnie wychowujący dziecko – 0-1pkt 

- rodzic/dziecko z niepełnosprawnością – 0-1pkt 

6. Wzór Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami do pobrania w żłobku oraz na 

stronie internetowej placówki www.babyworld.info.pl  

7. Odrzucane będą osoby, które: 

- złożą formularz zgłoszeniowy na innym niż określony w zał. 1 wzorze, 

- złożą niekompletne lub nieprawidłowe załączniki, 

- nieczytelnie wypełnią dokumenty zgłoszeniowe. 

8. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, 

zgodnie z niniejszymi zasadami oraz podana w punkcie 5 punktacja. 

9. Podczas naboru, zachowana zostanie zasada równych szans dostępu, w tym równość 

płci. 

10. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione. 

 

 

§ 6 

Obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnik Projektu musi wypełnić i podpisać Deklarację Uczestnictwa w Projekcie, 

której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  

http://www.babyworld.info.pl/
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2. Uczestnik Projektu przedstawia do wglądu Kierownikowi Żłobka dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie, o których mowa w § 

3.  

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest dostarczyć Kierownikowi Żłobka w ciągu 6 

miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka zaświadczenie potwierdzające powrót 

do pracy lub wejście na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub 

wychowaniem dziecka. Nie dostarczenie w/w zaświadczenia Kierownikowi Żłobka  w 

terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może spowodować wypisanie 

dziecka ze żłobka.  

 

§ 6 

Zasady monitoringu i kontroli 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne realizatorowi projektu – do 

wypełnienia kwestionariusza EFS, które będą przekazywane do EFS zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do Regulaminu.  

2. Uczestnik Projektu składa oświadczenie, wyrażając własnoręcznym podpisem zgodę na 

udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 9 do Umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.01.01-26-003/18-00, który stanowi załącznik 

nr 3 do Regulaminu.  

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 2 przetwarzane będą w celu umożliwienia 

monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego, a także przepisy wynikające z właściwych aktów 

prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych 

osobowych.  

3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 r. do końca realizacji Projektu tj. do 

dnia 31 lipca 2020 r.  
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4. AWANS Andrzej Miszczyk zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź 

wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków 

realizacji Projektu lub dokumentów programowych.  

5. Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.  

6. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:  

- załącznik nr 1 – wzór deklaracji uczestnictwa w Projekcie,  

- załącznik nr 2 – Kwestionariusz Uczestnika Projektu,  

- załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Uczestnika Projektu.  

- załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o zamieszkaniu 

 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.babyworld.info.pl 

 

ZATWIERDZAM 

http://www.babyworld.info.pl/

