PWB PAWEŁ BACIK
ul. H.Marusarz 73C 33-100 Tarnów
NIP: 873-310-41-65 REGON 122597319
tel. 507 073 849

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
pt.: „Nowy żłobek 'Bajka2' przyjaznym miejscem dla dzieci!”
z dnia 31.10.2018

Wnioskodawca: PWB Paweł Bacik
Partner: BAJKA Paulina Bacik
Konkurs zamknięty nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-182/18
Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 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

§1
Informacje o projekcie
1. Projekt pt.: „Nowy żłobek 'Bajka2' przyjaznym miejscem dla dzieci!” jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego, oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo, działanie 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.
2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.01.01-26-0007/18-00
dnia 24.10.2018, zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, Al. IX
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce a Pawłem Bacikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
PWB Paweł Bacik, ul. Heleny Marusarz 73C, 33-100 Tarnów, nip: 873-310-41-65.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.
4. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród
osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do
lat 3.
5. Projekt realizowany jest od 1.11.2018 do 31.10.2020.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników oraz zasady uczestnictwa
w Projekcie „Nowy żłobek 'Bajka2' przyjaznym miejscem dla dzieci!”.
2. Informacja o Projekcie dostępna jest na stronie internetowej żłobka oraz w Biurze Projektu, które
do dnia 28.02.2019 znajduje się w Żłobku „Bajka” ul. Miła 4/1, 25-612 Kielce, a od dnia 1.03.2019 w
żłobku „Bajka2” ul. Szydłówek Górny 10, 25-411 Kielce.
3. Nadzór nad realizacją Projektu oraz rekrutacją uczestników sprawuje koordynator Projektu –
Wnioskodawca Projektu.
4. Rekrutacja odbędzie się w dwóch terminach: od 1 listopada 2018 do 28 lutego 2019 roku oraz w
sierpniu 2019 roku.
5. Rekrutacja uczestników Projektu poprzedzona będzie kampanią informacyjną, w czasie której
realizowana będzie promocja projektu.
§3
Ogólne zasady rekrutacji od 1 listopada 2018 roku do 28 lutego 2019 roku
1. Rekrutacja dokonywana będzie spośród osób, które wyrażą chęć do udziału w Projekcie poprzez
wypełnienie formularza zgłoszenia do rekrutacji (załącznik nr 1). Formularz rekrutacyjny będzie można
wypełnić w biurze Projektu do dnia 15.02.2019.
2. W pierwszym etapie rekrutacji komsija rekrutacyjna przyzna po 1 punkcie osobom, które wskażą w
formularzu, że są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo ze względu na urodzenie dziecka
bądź wychowywanie dziecka w wieku do lat 3.
3. Nastepnie komisja rekrutacyjna przyzna za każde podane niżej kryterium po 1 punkcie:
–

wychowywanie dziecka przez samotnego rodzica,

–

wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,

–

wychowywanie niepełnosprawnego dziecka w wieku do lat 3,

– wychowywanie dziecka przez osobę niepełnosprawną.
4. Do projektu zakwalifikuje się 20 rodziców, którzy podczas rekrutacji uzyskają największą ilość
punktów (maksymalnie można uzyskać 5 punktów).
5. Osoby, które nie zakwalifikują się do Projektu zostaną zebrane na liście rezerwowej, z której komisja
rekrutacyjna dobierze osoby w sytuacji, gdy któryś z uczestników Projektu zrezygnuje z udziału w
trakcie trwania Projektu.
6. Lista rodziców zakwalifikowanych do udziału w Projekcie dostępna będzie w Biurze Projektu w dniu
21.02.2019.
7. Po dokonaniu wyboru uczestników projektu należy potwierdzić udział poprzez podpisanie
deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2), oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych (załącznik nr 3), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 4), wniosek o
przyjęcie do żłobka (załącznik 5) oraz umowa o świadczenie usługi w żłobku „Bajka2” (załącznik 6).
Dokumenty te będą podpisywane z rodzicami w dniach od 22.02.2018 do 28.02.2019.

6. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci oraz zasady równych szans.
7. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację Projektu do
przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
§4
Ogólne zasady rekrutacji w sierpniu 2019 roku
1. Rekrutacja dokonywana będzie spośród osób, które wyrażą chęć do udziału w Projekcie poprzez
wypełnienie formularza zgłoszenia do rekrutacji (załącznik nr 1). Formularz rekrutacyjny będzie można
wypełnić w biurze Projektu do dnia 23.08.2019.
2. W pierwszym etapie rekrutacji komsija rekrutacyjna przyzna po 1 punkcie osobom, które wskażą w
formularzu, że są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo ze względu na urodzenie dziecka
bądź wychowywanie dziecka w wieku do lat 3.
3. Nastepnie komisja rekrutacyjna przyzna za każde podane niżej kryterium po 1 punkcie:
–

wychowywanie dziecka przez samotnego rodzica,

–

wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,

–

wychowywanie niepełnosprawnego dziecka w wieku do lat 3,

– wychowywanie dziecka przez osobę niepełnosprawną.
4. Do projektu zakwalifikuje się tylu rodziców, aby ogólna liczba uczestników projektu od września
2019 roku wynosiła 20 (w zależności od tego ilu rodziców zrezygnuje z udziału ze względu na zabranie
dzieci do przedszkoli). Do udziału zakwalifikują się osoby, które podczas rekrutacji uzyskają największą
ilość punktów (maksymalnie można uzyskać 5 punktów).
5. Osoby, które nie zakwalifikują się do Projektu zostaną zebrane na liście rezerwowej, z której komisja
rekrutacyjna dobierze osoby w sytuacji, gdy któryś z uczestników Projektu zrezygnuje z udziału w
trakcie trwania Projektu.
6. Lista rodziców zakwalifikowanych do udziału w Projekcie dostępna będzie w Biurze Projektu w dniu
28.08.2019.
7. Po dokonaniu wyboru uczestników projektu należy potwierdzić udział poprzez podpisanie
deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2), oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych (załącznik nr 3), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 4), wniosek o
przyjęcie do żłobka (załącznik 5) oraz umowa o świadczenie usługi w żłobku „Bajka2” (załącznik 6).
Dokumenty te będą podpisywane z rodzicami w dniach od 29.08.2019 do 2.09.2019.
6. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci oraz zasady równych szans.
7. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację Projektu do
przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
§5
Prawa Uczestników projektu
1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:
a) nieodłatnego korzystania ze żłobka „Bajka2” ul. Szydłówek Górny 10, 25-411 Kielce w
okresie na jaki podpisana będzie umowa oświadczenie usługi w żłobku,
b) otrzymania wyżywienia podczas pobytu dziecka w żłobku w okresie na jaki podpisana
będzie umowa oświadczenie usługi w żłobku za kwotę 190,00 zł miesięcznie płatne z góry za
każdy miesiąc, do 5-go dnia każdego miesiąca,
c) nieodpłatnego korzystania z zajęć dla dzieci organizowanych w żłobku w okresie na jaki
podpisana będzie umowa oświadczenie usługi w żłobku,

d) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w Projekcie.
§6
Obowiązki Uczestnika projektu
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z niniejszym regulaminem,
b) podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
c) przyprowadzania dziecka do żłobka,
d) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności dziecka w żłobku,
e) złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, poprzez złożenie wypowiedzenia umowy z
miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego,
f) podjęcie zatrudnienia w trakcie lub po uczestnictwie w Projekcie oraz dostarczenie do biura
Projektu zaświadczenia potwierdzającego to zatrudnienie od Pracodawcy lub wpis do CEiDG lub
oświadczenia rodzica o powrocie do pracy lub oświadczenia rodzica o aktywnym poszukiwaniu pracy.
§7
Postanowienia końcowe.
1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2018r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i
zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego, a także przepisy wynikające z właściwych
aktów prawa wspólnotowego i krajowego.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.
4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.

