Projekt współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020

REGULAMIN UCZESTNICTWA
w projekcie pn. Żłobek „BABY-HOUSE” w Dopiewcu,

Nr projektu:RPWP.06.04.01-30-0038/18

Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Żłobek „BABY-HOUSE” w Dopiewcu, Nr
projektu:RPWP.06.04.01-30-0038/18 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO
2014-2020, realizowanym przez BABY-HOUSE Żłobek Klub Malucha Monika Michalak z siedzibą w Dopiewcu w
partnerstwie z Gminą Dopiewo, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: RPWP.06.04.01-300038/18-00.
I.

Postanowienia ogólne.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Organizatorze - rozumie się przez to firmę: BABY-HOUSE Żłobek Klub Malucha Monika Michalak z siedzibą
w Dopiewcu, Ul. Leśna 35, 62-070 Dopiewo.
Partnerze – rozumie się przez to Gminę Dopiewo z siedzibą w Dopiewie, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo
2. WRPO 2014+ – rozumie się przez to Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
3. Projekcie – rozumie się przez to projekt pn. Żłobek „BABY-HOUSE” w Dopiewcu, Nr projektu:RPWP.06.04.0130-0038/18, realizowany przez Organizatora i Partnera, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach WRPO 2014-2020.
4. Miejscu organizacji projektu – rozumie się przez to budynek wraz z terenem przylegającym do Żłobka „BABY
HOUSE” w Dopiewcu zlokalizowany pod adresem: Dopiewiec, ul. Leśna 35, 62-070 Dopiewo.
5. Żłobku – rozumie się przez to Żłobek „BABY- HOUSE” w Dopiewcu, zlokalizowany pod adresem: Dopiewiec,
ul. Leśna 35, 62-070 Dopiewo.
6. Biurze Projektu – rozumie się przez to budynek filii Żłobka prowadzonego przez Organizatora pod

adresem: Zakrzewo, ul. Gajowa 66, 62-070 Dopiewo.

7. Dziecku – rozumie się przez to Dziecko/Podopiecznego Rodzica/Opiekuna Prawnego, który został
zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie.
8. Uczestniku/Uczestniczce – rozumie się przez to Rodzica lub Opiekuna Prawnego Dziecka, objętego opieką
żłobkową w ramach projektu.
II.

Informacje o Projekcie

1. Projekt pn. Żłobek „BABY-HOUSE” w Dopiewcu, Nr projektu RPWP.06.04.01-30-0038/18, zwany dalej
"Projektem" jest realizowany przez BABY-HOUSE Żłobek Klub Malucha Monika Michalak w partnerstwie z
Gminą Dopiewo na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Urzędem Marszałkowskim w
Poznaniu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania/Poddziałania 6.4.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych
z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”.
2. Aktualnym głównym celem projektu jest zwiększenie w Gminie Dopiewo do VII.2020 r. aktywności
zawodowej 20 osób sprawujących opiekę nad Dzieckiem do 3 roku życia oraz wzrost w Gminie Dopiewo liczby
oferowanych, trwałych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia, poprzez utworzenie we wsi Dopiewiec w
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okresie od 01.IX.2018r. do 31.VII.2019 r. 20 nowych miejsc opieki nad DZ do 3 r.ż. i zapewnienie ich bieżącego
funkcjonowania w okresie od 01.VIII.2019 do 31.VII.2020 r. w kolejnej filii żłobka „BABY-HOUSE”.
3. Projekt – zgodnie z aktualnymi założeniami jego wdrażania - jest realizowany w okresie : 01 września
2018 r. – 31 lipca 2020 r., przy czym opieka żłobkowa nad dziećmi będzie realizowana w okresie od dnia:
01 sierpnia 2019 r. do dnia 31 lipca 2020 r. Obszarem realizacji projektu jest województwo wielkopolskie,
Gmina Dopiewo.
4. Uczestniczkami i Uczestnikami Projektu jest 20 osób doświadczających trudności na rynku pracy w związku
ze sprawowaną opieką nad dziećmi do lat 31 (tj. Rodzice –R i/lub Opiekunowie Prawni), pracujące (w tym
będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim/rodzicielskim), zamieszkałe na terenie Gminy
Dopiewo (wlkp).
5. Koszty organizacji Projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO2014+.
6. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób
fizycznych - uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku osób bezdomnych, przebywają one na tym obszarze, a
w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa
wielkopolskiego).

III. Kryteria wyboru Uczestników Projektu oraz warunki ich uczestnictwa w projekcie.
1. Projekt skierowany jest do Rodziców/Opiekunów Prawnych dzieci w wieku do lat 3 doświadczających
trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dziećmi do lat 3, pracujących, w tym
będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim/macierzyńskim/rodzicielskim
zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo(woj. wielkopolskie).
2. Projekt nie jest skierowany do Rodziców będących na urlopie wychowawczym.
3. Projekt zakłada rekrutację opartą na zasadzie równych szans, bez względu na płeć, status społeczny czy
czynniki zdrowotne.
4.

Rekrutacja Uczestników będzie odbywać się na podstawie następujących dokumentów dostarczonych
Organizatorowi :
a) Wypełnionego Kwestionariusza zgłoszeniowego/Deklaracji uczestnictwa wraz z Załacznikami 1-5.
b) Odpisu aktu urodzenia dziecka, które ma zostać objęte opieką żłobkową.

1

Zgodnie z przepisami prawa dziecko powierzane pod opiekę żłobkową musi mieć nie mniej niż 20 tygodni.
Dot. projektu pt. Żłobek „BABY-HOUSE” w Dopiewcu, Nr projektu RPWP.06.04.01-30-0038/18

Projekt współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020

5. Rekrutacja Uczestników będzie odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem jednostkowych potrzeb
Dziecka oraz jego Rodzica/Opiekuna Prawnego, wynikających z dostarczonej dokumentacji oraz z
uwzględnieniem następującej hierarchii pierwszeństwa uczestnictwa:
a.

Dziecko Uczestnika z rodziny objętej pomocą społeczną (oświadczenie rodziców o korzystaniu
rodziny z pomocy społecznej);

b.

Dziecko Uczestnika z rodziny o najniższym statusie materialnym (na podstawie oświadczenia o
dochodach);

c.

Dziecko Rodzica/Opiekuna Prawnego samotnie wychowującego dzieci.

d.

Dziecko powierzane pod opiekę żłobka od dnia 1 sierpnia 2019 r.

6. Procedura rekrutacyjna obejmuje następujące czynności:
a.
b.





c.

Od dnia 24 maja 2019 roku rozpocznie się rekrutacja do udziału w Projekcie. Informacja o rekrutacji
zostanie upubliczniona na stronach internetowych Organizatora i Partnera oraz upubliczniona na
terenie Gminy Dopiewo.
Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie w formie kompletu dokumentów
określonych w pkt. III. 4 a-b przyjmowane będą w Biurze Projektu w okresie od dnia 24 maja 2019r.
do dnia 27 czerwca 2019 r. do godz. 10.00 oraz osobiście podczas 2 dyżurów weekendowych , które
odbędą się w Biurze Projektu (adres: Zakrzewo, ul. Gajowa 66, 62-070 Dopiewo) w dniach:
01 czerwca /SOBOTA/
02 czerwca /NIEDZIELA/
15 czerwca /SOBOTA/
16 czerwca /NIEDZIELA/

od godz. 7.00 do 15.00
od godz. 16.00 do 20.00
od godz. 7.00 do 15.00
od godz. 16.00 do 20.00

Informacje na temat rekrutacji będą udzielane:


Telefonicznie pod numerem: 516 084 797



Mailowo poprzez adres e-mail: biuro@baby-house.pl

oraz upubliczniane na stronie na stronie internetowej Organizatora:
Partnera: www.dopiewo.pl.
d.
e.
f.

www.baby-house.com.pl oraz

Organizator wyznaczy Komisję rekrutacyjną, która na podstawie dostarczonej Organizatorowi
dokumentacji zgłoszeniowej, wybierze grupę 20 Uczestników, spełniających kryteria określone w
niniejszym Regulaminie i którym zostanie przedłożona Umowa uczestnictwa w Projekcie.
W razie wątpliwości lub/i konieczności poszerzenia informacji na temat osoby zgłoszonej do
uczestnictwa, Komisja rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę telefoniczną z potencjalnym
Uczestnikiem lub wystosuje korespondencję drogą mailową.
W dniu 28 czerwca 2019 roku w godz. 10.00- 15.00, w Biurze Projektu, odbędzie się zamknięte
posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej na którym zostaną podjęte ostateczne decyzje dot. wyników
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g.

h.
i.

rekrutacji. W trakcie tego posiedzenia -w przypadku braku możliwości dokonania wyboru
uczestników na podstawie kryteriów przewidzianych w punkcie III przedmiotowego regulaminu odbędzie się losowanie uczestników projektu.
Komisja rekrutacyjna, w wyniku przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych sporządzi listę
Uczestników Projektu, oraz listę rezerwową potencjalnych Uczestników Projektu, która posłuży do
dokonania ponownego naboru w przypadku rezygnacji bądź wykluczenia z udziału któregoś z
Uczestników Projektu, o ile zainteresowana osoba z listy rezerwowej po otrzymaniu od Organizatora
informacji o możliwości uczestnictwa w projekcie z listy rezerwowej potwierdzi chęć uczestnictwa w
Projekcie .
Po sporządzeniu przez Komisję rekrutacyjną list, o których mowa w pkt. g. powyżej, Organizator
poinformuje zainteresowanych o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie oraz poda te listy do
publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie w Biurze Projektu w dniu 01.07.2019 r. o godz. 9.00.
Od decyzji Komisji rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.
IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji.

1. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne, które należy dostarczyć Organizatorowi do Biura Projektu, to:
a) Kwestionariusz zgłoszeniowy/Deklaracja Uczestnictwa wraz z Załacznikami:


Oświadczenie o miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu (Załącznik nr 1)



Oświadczenie o dochodach. (Załącznik nr 2)



Oświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 3)



Oświadczenie o udzielonym urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim lub rodzicielskim (Załącznik
nr 4)



Oświadczenia dot. deklarowanej daty powierzenia Dziecka pod opiekę żłobkową oraz daty
powrotu Uczestniczki/Uczestnika Projektu na rynek pracy (Załącznik nr 5).

b) Odpis aktu urodzenia dziecka, które ma zostać objęte opieką żłobkową
c) Orzeczenie/decyzja/opinia o stopniu niepełnosprawności dziecka – jeśli dotyczy,
2. Dokumenty, które należy dostarczyć Organizatorowi w miejsce organizacji projektu, najpóźniej do dnia
pierwszych zajęć, w których dziecko będzie uczestniczyło, to:
a) podpisana Umowa powierzenia Dziecka Żłobkowi.
b) wypełniona Karta Informacyjna na temat Dziecka.
3. Niedostarczenie wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie.
4. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
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V.

Obowiązki Uczestników.

1. Z uwagi na fakt, iż wsparcie udzielane Uczestniczkom/Uczestnikom Projektu ma na celu ułatwienie Im
powrotu na rynek pracy lub utrzymanie zatrudnienia w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem do 3
roku życia każdy/a z Uczestników/Uczestniczek Projektu JEST ZOBOWIĄZANY do powrotu na rynek
pracy/utrzymania zatrudnienia w okresie realizacji projektu oraz do 4 tygodni po jego zakończeniu.
2. W związku z wymogiem opisanym w punkcie V.1 niniejszego Regulaminu każdy/a Uczestnik

Uczestniczka Projektu będzie wypełniała na bieżąco (na prośbę Organizatora) ankiety
monitorujące swój status na ryku pracy i/lub przedkładał/a zaświadczenia dot. tegoż statusu, a w
terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekaże Organizatorowi dane dotyczące
swojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu
oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

3. Uczestnik ma świadomość, że długotrwałe i/lub powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności
Dziecka w Żłobku mogą skutkować usunięciem Uczestniczkę/Uczestnika z uczestnictwa w Projekcie.
Usprawiedliwione mogą być jedynie nieobecności spowodowane chorobą na podstawie zwolnienia
lekarskiego lub wypadkami losowymi na podstawie pisemnego usprawiedliwienia nieobecności.
4. W związku ze współfinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020
miesięczne czesne wynosi 0,00 zł, jednak nie obejmuje wyżywienia Dziecka oraz udziału Dziecka w
zajęciach dodatkowych nie finansowanych w ramach projektu. Dlatego każda/y Uczestniczka/Uczestnik
Projektu wnosi comiesięczną opłatę w wysokości 100,00 zł oraz opłatę za wyżywienie Dziecka (na
podstawie frekwencji dziecka w żłobku) w terminie określonym w Umowie.
5. Uczestnik ma obowiązek skutecznego poinformowania Organizatora o:
a.
b.

Dłuższej nieobecności Dziecka w żłobku ,
Rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uniemożliwiającej
dalsze uczestnictwo z zachowaniem formy pisemnej na formularzu udostępnionym przez
Organizatora.

6. Dodatkowe obowiązki Uczestników w Projekcie:
a.
b.
c.
d.
e.

Uczestniczenie we wszystkich działaniach podejmowanych przez Organizatora niezbędnych do
osiągnięcia rezultatów projektu
Wypełnianie i przekazywanie Organizatorowi ankiet monitorujących rezultaty Projektu;
Wypełnianie i przekazywanie Organizatorowi innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, o
których wypełnienie wystąpi Organizator,
Przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, postanowień Umowy powierzenia Dziecka
Żłobkowi oraz Statutu Żłobka
Dostosowywania się do wskazań i zaleceń Organizatora w zakresie uczestnictwa w Projekcie,
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VI. Obowiązki Organizatora
1. Organizator zapewnia Uczestnikowi opiekę żłobkową nad powierzonym Dzieckiem w zakresie:
a) sprawowania nad dzieckiem funkcji wychowawcze i opiekuńczej podczas pobytu dziecka w Żłobku, w
godzinach określonych w umowie;
b) zapewnienia prawidłowego rozwoju dziecka;
c) wspomagania wychowawczej roli rodziny;
VII. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa oraz wprowadzania
w nim dodatkowych postanowień, o czym poinformuje Uczestniczki/Uczestników Projektu poprzez
upublicznienie tej informacji na stronie internetowej Organizatora www.baby-house.com.pl oraz Partnera
www.dopiewo.pl
2. W kwestiach nie opisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Grupa Zarządzająca Projektem
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2019 r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.

Dopiewiec, dnia 24 maja 2019 r.
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