Projekt Żłobek „Osesek” wspiera Twój sukces zawodowy!”.dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Żłobek „Osesek” wspiera Twój sukces zawodowy!”.
w ramach Działania 8.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego na lata
2014-2020 nr umowy: RPMP.08.05.00-12-0023/19
Nazwa Beneficjenta realizującego projekt: Kobielusz Janina Restauracja „CENTRUM”,
Tytuł projektu: „Żłobek „Osesek” wspiera Twój sukces zawodowy!”.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji
uczestników projektu oraz sposób postępowania przy udzielaniu wsparcia
2. Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent Kobielusz Janina
Restauracja „CENTRUM”
3. Celem głównym projektu jest ułatwienie 25 osobom z terenu gminy Brzeszcze
sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 utrzymania zatrudnienia, podjęcia działań
zmierzających do znalezienia miejsca na rynku pracy lub powrotu do pracy w okresie
kwiecień 2020 – listopad 2020.
4. Wsparcie będzie polegać na zapewnieniu uczestnikom projektu bezpłatnej opieki nad
dzieckiem w wieku do lat 3 w Żłobku „Osesek” zlokalizowanym pod adresem: osiedle
Paderewskiego 38, 32-626 Jawiszowice (za wyjątkiem opłaty za wyżywienie – 250,00 zł
miesięcznie – jedyny koszt jaki ponosi uczestnik projektu).
4. Projekt realizowany jest od 02.09.2019 r do 30.11.2020 roku, w tym opieka nad dziećmi
będzie trwać w okresie 01.04.2020 – 30.11.2020.
5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, Formularz rekrutacyjny oraz planowany
termin rekrutacji podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.klubdzieciecyosesek.pl co najmniej na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia
rekrutacji do projektu.
6. W ramach projektu Beneficjent zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w wymiarze
5x9 h tygodniowo (poniedziałek-piątek) przez okres 8 miesięcy.
§2
Uczestnicy projektu
1. Projekt skierowany jest do osób mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie
gminy Brzeszcze opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat, pozostających bezrobotnymi,
biernymi zawodowo w tym przebywających na urlopie wychowawczym lub pracujących w
tym przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, planujących utrzymać
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zatrudnienie, powrót lub wejście na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i
wychowaniem dziecka.
2. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 25 osób.
Kryteria rekrutacyjne :
Kryteria dostępu (uczestniczka/uczestnik musi je spełnić by móc być zakwalifikowana do
projektu. Ocena na zasadzie spełnia/nie spełnia, weryfikacja na podstawie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego i oświadczenia) :
- osoba posiadająca adres zamieszkania (stały lub tymczasowy przynajmniej na okres
obejmujący okres wsparcia) w gminie Brzeszcze lub osoba ucząca się lub pracująca na
terenie gminy Brzeszcze
- osoba opiekująca się dzieckiem w wieku do lat 3, bezrobotna, bierna zawodowa, w tym
przebywająca na urlopie wychowawczym lub pracująca w tym przebywająca na urlopie
macierzyńskim lub rodzicielskim
Kryteria premiujące (ocena punktowa, weryfikowana na podstawie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego i oświadczenia)
- deklaracja zachowania zatrudnienia, podjęcia działań zmierzających do aktywności na
rynku pracy (poszukiwanie pracy, zdobywanie dodatkowych kompetencji, powrót do pracy z
urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego) Pod uwagę będą brane
informacje na temat : czy w najbliższym czasie uczestnik/uczestniczka zamierza utrzymać
zatrudnienie, zdobyć dodatkowe umiejętności/poszukiwać pracę/podjąć pracę/wrócić do
pracy (1 pkt)
- płeć (premia 1pkt dla kobiet - zgodnie z sytuacją wynikającą z diagnozy to głównie kobiety
opiekują się dziećmi nie uczestnicząc w rynku pracy)
- wychowywanie dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności (1 pkt) – weryfikacja na
podstawie załączonego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
Jeśli nie uda się zgodnie z kryteriami wyodrębnić grupy 25 osób, ostatecznym kryterium
będzie kolejność zgłoszeń. Zostanie również stworzona lista rezerwowa, w wypadku
rezygnacji z uczestnictwa którejkolwiek osoby, do projektu zostanie zaproszona osoba z
najwyższego miejsca listy rezerwowej.
§3
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem następujących terminów:
01.03.2020, godz.8.00 – rozpoczęcie rekrutacji – od tego terminu można składać formularze
rekrutacyjne.
14.03.2020, godz. 16.00 – termin zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.
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3. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby
uczestniczek/uczestników projektu termin rekrutacji może zostać przedłużony. Informacja o
terminie przedłużenia lub zakończenia rekrutacji zostanie umieszczona na stronie
internetowej www.klubdzieciecyosesek.pl
4. Rekrutacja do projektu odbywa się jednoetapowo i dotyczy oceny Formularzy
rekrutacyjnych, na podstawie których wyłaniana jest grupa zakwalifikowana do projektu.
5. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przesyłają formularz rekrutacyjny na adres
mailowy: klubdzieciecyosesek@gmail.com lub osobiście w biurze projektu pod adresem
osiedle Paderewskiego 38A, 32-626 Jawiszowice. Pozostałe dokumenty, niezbędne do
rekrutacji, muszą być dostarczone w momencie zakwalifikowania się do projektu. W
przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów kandydat/kandydatka do projektu nie
zostanie zakwalifikowana, a na jej miejsce zostanie wybrana kolejna kandydatka/kandydat z
listy rezerwowej.
6. Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru nie podlegają
ocenie za wyjątkiem przedłużenia rekrutacji – informacje zostaną upublicznione na stronie
www.klubdzieciecyosesek.pl
7. Formularz rekrutacyjny oraz inne dokumenty do pobrania dostępne są także na stronie
internetowej www.klubdzieciecyosesek.pl
8. Składane Formularze rekrutacyjne zostaną zweryfikowane i ocenione przez Komisję
Rekrutacyjną, w skład którą wchodzą:
- właściciel firmy – Janina Kobielusz
- koordynator projektu – Piotr Świąder - Kruszyński.
Jednocześnie, jeżeli na etapie oceny formularza stwierdzi się, iż osoba nie przynależy do
grupy docelowej określonej w projekcie i nie spełnia warunków wymienionych § 2 pkt. 1
formularz rekrutacyjny nie podlega dalszej ocenie.
9. Na podstawie dokonanych ocen Formularzy rekrutacyjnych z każdego etapu rekrutacji
zostaje ułożona lista uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, która
zostaje
ogłoszona
w
biurze
projektu
oraz
na
stronie
internetowej
www.klubdzieciecyosesek.pl
10. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które w wyniku zakończonego procesu
rekrutacji otrzymały największą ilość punktów (wg malejącej liczby punktów w ramach liczby
dostępnych miejsc w projekcie.) Dokonujący oceny sporządzają pisemne uzasadnienie
swojej oceny.
11. W przypadku uzyskania przez uczestników projektu tej samej liczby punktów o wyższej
pozycji na liście rankingowej/rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń.
12. Ostatecznie do uczestnictwa w projekcie zostanie zakwalifikowanych 25 osób, które
zostaną o tym fakcie poinformowane drogą elektroniczną i telefoniczną.
§4
Ogłoszenie wyników
1. Beneficjent w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia rekrutacji zatwierdza listę osób
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zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Listy te będą zamieszczone
na stronie internetowej projektu www.klubdzieciecyosesek.pl oraz w biurze projektu.
2. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną
umieszczone na liście rezerwowej. Będą one miały pierwszeństwo w momencie rezygnacji
którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w
projekcie.
4. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.

§5
Warunki uczestnictwa w projekcie
Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
a) wypełniania obowiązków wynikających z Regulaminu Żłobka który znajduje się na stronie
internetowej www.klubdzieciecyosesek.pl
b) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu, monitoringiem i ewaluacją
c) dobrej współpracy z Beneficjentem;
d) dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów żądanych przez Beneficjenta.
e) uiszczenia opłaty w wysokości 250,00 zł miesięcznie związanej z pokryciem wyżywienia
dziecka. Termin wniesienia opłaty do 5-go każdego miesiąca z góry za każdy miesiąc.
f) uczestnictwa w spotkania organizowanych dla rodziców przez Beneficjenta
§6
Obowiązki uczestników projektu
1. Uczestnik projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w projekcie, w przypadku
nieprzestrzegania Regulaminu Żłobka lub złoży poświadczające nieprawdę oświadczenia w
Formularzu rekrutacyjnym.
2. Uczestnicy projektu są zobowiązani podpisywania listy obecności na karcie uczestnictwa
Dziecka w Żłobku lub upoważnienia do tego innej osoby przyprowadzającej i odbierającej
dziecko z placówki.
3. Na żądanie Beneficjenta uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia wszystkich
wymaganych oświadczeń i innych dokumentów związanych z realizacją projektu, w
szczególności dodatkowych oświadczeń lub zaświadczeń wymaganych przez Wojewódzki
Urząd Pracy lub przez inne instytucje sprawujące kontrolę nad realizacją projektu.
4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w zależności od
wskazań Wojewódzkiego Urzędu Pracy, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników na
stronie internetowej.
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§7
Informacje pozostałe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1. Wzór formularza rekrutacyjnego - jedyny wymagany dokument podczas
rekrutacji
b) Załącznik nr 2 – deklaracja uczestnictwa w projekcie i utrzymania pracy, powrotu do
pracy/ prób podjęcia pracy/aktywności na rynku pracy w wyniku zapewnienia opieki nad
dzieckiem (należy wypełnić i dostarczyć w momencie zakwalifikowania się do projektu)
c) Załącznik nr 3 – wzór karty oceny formularza rekrutacyjnego
d) Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
e) Załącznik nr 5 – wzór umowy
f) Załącznik nr 6. – Dane wrażliwe
3. Pozostałe wymagane dokumenty :
a) kserokopia dowodu osobistego (należy dostarczyć w momencie zakwalifikowania się do
projektu)
b) dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terenie gminy Brzeszcze, lub poświadczające
naukę lub pracę na terenie gminy Brzeszcze
b) kserokopia aktu urodzenia dziecka lub kserokopia dowodu osobistego dziecka (należy
dostarczyć w momencie zakwalifikowania się do projektu)
c) oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w projekcie (należy dostarczyć w
momencie zakwalifikowania się do projektu) i jeżeli to możliwe stosownym zaświadczeniem
(od pracodawcy, z urzędu pracy).
d) Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka „Osesek” oraz karta informacyjna.
e) oświadczenia uczestniczek/uczestników wraz ze stosownymi zaświadczeniami
potwierdzające utrzymanie pracy, znalezienie pracy, jej poszukiwanie lub powrót do pracy
przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka (np. zaświadczenie od
pracodawcy, zaświadczenie o zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy, (należy dostarczyć w
trakcie realizacji projektu – nie później niż 4 tygodnie od momentu zakończenia udziału w
projekcie).
Regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2020.
Biuro projektu zlokalizowane pod adresem:
Osiedle Paderewskiego 38 A, 32-626 Jawiszowice
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 12.00 oraz dodatkowo we wtorki
i czwartki o godzinie 17.30 – 19.00. W pierwszy dzień rekrutacji, tj: 01.03.2020
(niedziela) biuro projektu czynne od 9.00 do 12.00
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