REGULAMIN REKRUTACJI
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN.

„UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI
NAD DZIEĆMI W KLUBIE DZIECIĘCYM
HAPPY BABY W DĘBICY”
§ 1.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników do projektu pn.
„Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w Klubie Dziecięcym Happy Baby
w Dębicy”, nr RPPK.07.04.00-18-0020/19, dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy,
działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Beneficjent – oznacza APG Group Gąsior Spółka Komandytowa z siedzibą w Dębicy.
W niniejszym regulaminie pojęcia: beneficjent, projektodawca, prowadzący klub
dziecięcy i wnioskodawca używane są zamiennie.
2) Wniosek – oznacza wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie nowych
miejsc opieki nad dziećmi w Klubie Dziecięcym Happy Baby w Dębicy”.
3) Projekt - przedsięwzięcie realizowane w ramach działania, będące przedmiotem
umowy o dofinansowanie projektu między beneficjentem a Wojewódzkim Urzędem
Pracy.
4) Termin realizacji projektu - oznacza okres od 2020-10-01 do: 2022-09-30
5) Uczestnik projektu - zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, osoba fizyczna
lub podmiot bezpośrednio korzystające z interwencji EFS. W przypadku niniejszego
projektu jest to rodzic lub prawny opiekun dziecka/dzieci w wieku do 3 roku życia
w przypadku, gdy co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych powraca
lub wchodzi na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem
dziecka.
2) EFS – oznacza Europejski Fundusz Społeczny.
3) WUP– oznacza Wojewódzki Urząd Pracy
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4) RPO WP 2014-2020 – oznacza Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
5) UE - Unia Europejska.
§ 2.

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
1.

Głównym celem projektu jest:
Podjęcie pracy zarobkowej przez 16 uczestników projektu, po okresie
sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3, zamieszkających województwo
podkarpackie, teren powiatu dębickiego, gminy: Dębica (wiejska), Dębica
(miejska), Czarna (wiejska), Żyraków (wiejska), Jodłowa (wiejska), Pilzno
(wiejska), Pilzno (miejska), Brzostek (miejska), Brzostek (wiejska),

2.

Podjęcie pracy zarobkowej nastąpi dzięki zapewnieniu opieki żłobkowej nad ich
dziećmi w Klubie Dziecięcym Happy Baby w Dębicy, w okresie od 1 października
2020 r. do 30 września 2022 r.

3.

Projekt jest skierowany do kobiet i mężczyźni mieszkający na terenie województwa
podkarpackiego, w gminach: Dębica (wiejska), Dębica (miejska), Czarna (wiejska),
Żyraków (wiejska), Jodłowa (wiejska), Pilzno (wiejska), Pilzno (miejska), Brzostek
(miejska), Brzostek (wiejska), sprawujących opiekę (jako rodzice lub opiekunowie
prawni) nad dzieckiem do lat 3. Osoby te muszą wyrażać chęć powrotu do pracy lub
podjęcia pracy, w związku z zapewnianiem ich dziecku/dzieciom, opieki w Klubie
Dziecięcym Happy Baby w Dębicy.

4.

W szczególności grupą docelową projektu są rodzice lub opiekunowie prawni, którzy
posiadają statut na rynku pracy:
1) osoby bezrobotnej,
2) osoby biernej zawodowo,

3) osoby pracującej,
która:
− Dzięki uczestnictwu w projekcie powróci na rynek pracy (podejmie pracę zarobkową
lub zarejestruje się na rynku, jako osoba poszukująca pracy). Dotyczy osoby, która
w związku z urodzeniem dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim
lub wychowawczym, a przed urodzeniem dziecka była zatrudniona lub prowadziła
własną działalność zarobkową.
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Planuje się, że w związku z realizacją projektu, 8 rodziców/opiekunów prawnych z tej
grupy powróci na rynek pracy lub do poszukiwania pracy, przy czym powrót ten musi
nastąpić w trakcie trwania wsparcia lub do 4 tygodni po jego ustaniu.
− Dzięki uczestnictwu w projekcie wejdą na rynek pracy (podejmie pracę zarobkową
lub zarejestruje się na rynku pracy, jako osoba poszukująca pracy). Dotyczy osoby,
która do tej pory nie uczestniczyła w rynku pracy ze względu na opiekę nad własnym
dzieckiem (przed urodzeniem się dziecka pozostawała bez pracy, uczyli się lub była
bezrobotna). Planuje się, że w związku z realizacją projektu, 8 rodziców/opiekunów
prawnych z tej grupy wejdzie na rynek pracy lub do poszukiwania pracy w trakcie
trwania wsparcia lub do 4 tygodni po jego ustaniu.
− Zakłada się, że co najmniej 4 osoby (min. 20% uczestników) w trakcie trwania
programu będą osobami bezrobotnymi.

5.

W ramach projektu są realizowane następujące zadania:
− Zadanie 1- Przystosowanie obiektu do działalności klubu dziecięcego
− Zadanie 2- Przygotowanie placu zabaw
− Zadanie 3- Prowadzenie klubu dziecięcego

6.

W ramach projektu, Prowadzący Klub Dziecięcy zapewni opiekę dla 16 dzieci w wieku
od 1 do 3 roku życia, w klubie dziecięcym świadczącym usługi opiekuńcze nad
dzieckiem, w , w godzinach adekwatnych do godzin pracy rodziców/opiekunów.
§ 3.

ZASADY WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Warunkami, które musi spełniać każdy uczestnik projektu są:
a) W momencie rekrutacji rodzic/ rodzice lub opiekunowie prawni muszą być osobami
bezrobotnymi lub biernymi zawodowo lub pozostającymi poza rynkiem pracy
ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3, którzy m.in.:
− są osobami pracującymi przebywającymi na urlopie macierzyńskim,
rodzicielskim lub wychowawczym, które przed urodzeniem dziecka były
zatrudnione lub prowadziły własną działalność zarobkową a obecnie przebywają
na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, w rozumieniu
ustawy dnia 26 czerwca 1974 r -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z późn.
zm.);
− są osobami pracującymi, zatrudnionymi na czas określony, którym w okresie
opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, będącymi w trakcie przerwy
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związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym
w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1662 z późn. zm.);
− do tej pory nie uczestniczyły w rynku pracy ze względu na opiekę nad własnym
dzieckiem, tj. przed urodzeniem się dziecka pozostawali bez pracy, uczyli się lub
byli bezrobotni.
b) W momencie rekrutacji rodzic/ rodzice lub opiekunowie prawni mieszkają
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu dębickiego, w jednej
z trzech gmin:
−
−
−
−

Gmina Żyraków
Gmina Dębica (gmina wiejska)
Gmina Miasta Dębica (gmina miejska)
Gmina Czarna

− Gmina Jodłowa
− Gmina Pilzno (gmina wiejska)
− Gmina Pilzno (gmina miejska)
c) Dziecko/dzieci wyżej wymienionych rodziców lub opiekunów prawnych, kierowane
do udziału w projekcie, w momencie rekrutacji, nie przekroczyły 3 roku życia.
2. O przyjęciu do projektu decyduje liczba uzyskanych punktów przyznanych
wg następujących kryteriów:
− 4 punkty otrzyma dziecko niepełnosprawne - na podstawie orzeczenia
o niepełnosprawności;
− 3 punkty otrzyma rodzic niepełnosprawny - na podstawie orzeczenia
o niepełnosprawności;
− 2 punkty otrzyma rodzic samotnie wychowujący lub zastępczy - na podstawie
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;

− 1 punkt otrzyma rodzic korzystający z pomocy ośrodków pomocy społecznej - na
podstawie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej;
− 0 punktów otrzymają pozostali rodzice.
3. Przy równej liczbie punktów, o przyjęciu do projektu decyduje poziom dochodów na
członka rodziny (na podstawie dobrowolnego oświadczenia, poparte okazaniem PIT).
4. W dalszej kolejności decyduje kolejność zgłoszeń (kolejność zostanie odnotowana na
formularzu zgłoszeniowym)
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5. Osoby nieprzyjęte z braku miejsc zostaną wpisywane na listę rezerwową w kolejności
ustalonej na podstawie wyżej opisanych kryteriów rekrutacyjnych.
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SPOSÓB PROWADZENIA NABORU
1. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze projektu, zlokalizowanym
w Niepublicznym Przedszkolu Językowym Happy Kids w Dębicy, ul. Marszałka 24a, 39200 Dębica oraz na stronie http://www.happykids-debica.pl/, w zakładce „DOTACJA”
2. Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać elektronicznie (pocztą e-mail), pocztą
zwykłą (decyduje data stempla pocztowego) lub bezpośrednio, w biurze projektu.
3. Komplet dokumentów rekrutacyjnych winien być dostarczony najpóźniej do
dnia 15.09.2020 Termin rekrutacji uzupełniającej będzie ustalany na bieżąco i
podawany do publicznej wiadomości, w momencie posiadania wolnego miejsca.
4. Proces rekrutacji będzie przeprowadzany przez Komisję rekrutacyjną w składzie:
Koordynator i Dyrektor Klubu Dziecięcego, która przeprowadzi weryfikację danych
zawartych w zgłoszeniach. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji
rekrutacyjnej – Koordynator, może zwrócić się do rodziców o przedstawienie
dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,
5. Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych. Listy zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Klubu Dziecięcego i na stronie
http://www.happykids-debica.pl/, w zakładce „DOTACJA”. Listy będą zawierać dane
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz liczbę przyznanych
punktów.
§ 5.

DOKUMENTY WYMAGANE OD OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
1. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, będą zobowiązane do
dostarczenia, najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia, następujących dokumentów:
a) Deklaracji udziału w Projekcie, zgodnie z załącznikiem nr 6
b) Oświadczenie Uczestnika
z załącznikiem nr 7.

projektu

dotyczące

danych

osobowych,

zgodnie

2. Wyżej wymienione dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym
podpisem Uczestnika/Uczestniczki wraz z datą wypełnienia dokumentów.
3. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie, będzie
skutkować wykreśleniem Uczestnika/ Uczestniczki z projektu.
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4. W uzasadnionych przypadkach, realizator projektu ma prawo zweryfikować
wiarygodność danych podanych w formularzu rekrutacyjnym i załącznikach przez
sprawdzenie ich w odpowiednich instytucjach lub zobowiązanie uczestnika do
przedłożenia stosownych dokumentów.
5. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i będą stanowić własność APG
GROUP GĄSIOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Dębicy.
6. Dokumentacja rekrutacyjna jest przetwarzana i przechowywana z poszanowaniem
postanowień zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
z późn.zm. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 późn.zm.).
7. Szczegółowe zasady korzystania ze klubu dziecięcego zostaną uregulowane w umowie
uczestnictwa w projekcie i opieki nad dzieckiem zgodnie, z załącznikiem nr 8.

§ 6.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Uczestnik ma świadomość, że długotrwałe i/lub powtarzające się nieusprawiedliwione
nieobecności Dziecka w Klubie Dziecięcym mogą skutkować usunięciem Uczestnika z
Projektu.
2. Uczestnik ma obowiązek skutecznego poinformowania Organizatora o:
a. Dłuższej nieobecności Dziecka w klubie dziecięcym,
b. Rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny
uniemożliwiającej dalsze uczestnictwo z zachowaniem formy pisemnej.
3. Uczestnik ma obowiązek podjąć aktywność zawodową i przedłożyć prowadzącemu
klubie dziecięcym na bieżąco, a najpóźniej do 4 tygodni od zakończenia udziału w
projekcie:
− Zaświadczenie od pracodawcy o powrocie po urlopie macierzyńskim lub
rodzicielskim, wychowawczym (w przypadku powrotu do pracy);
− Oświadczenie osoby prowadzącej działalność na własny rachunek wraz
z zaświadczeniem z CEIDG o wznowieniu działalności (w przypadku powrotu
do prowadzenia działalności);
− Zaświadczenie z PUP o dokonaniu rejestracji o statusie osoby poszukującej pracy
(w przypadku osób biernych zawodowo);
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− Zaświadczenie od pracodawców o podjęciu zatrudnienia (w przypadku osoby
bezrobotnej).
4. Dodatkowe obowiązki Uczestników w Projekcie:
a. Uczestniczenie we wszystkich działaniach podejmowanych przez Organizatora
niezbędnych do osiągnięcia rezultatów projektu
b. Wypełnianie i przekazywanie Organizatorowi ankiet monitorujących rezultaty
Projektu;
c. Wypełnianie i przekazywanie Organizatorowi innych dokumentów związanych
z realizacją Projektu, o których wypełnienie wystąpi Organizator,
d. Przestrzeganie postanowień regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa oraz
postanowień Umowy uczestnictwa,
e. Dostosowywania się do wskazań i zaleceń Organizatora w zakresie uczestnictwa
w Projekcie,
§ 7.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
Organizator zapewnia Uczestnikowi opiekę nad powierzonym Dzieckiem w zakresie:
a. Sprawowania nad dzieckiem funkcji wychowawczej i opiekuńczej podczas
pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym Happy Baby, w godzinach określonych
w umowie;
b. Zapewnienia prawidłowego rozwoju dziecka;
c. Wspomagania wychowawczej roli rodziny;
d. Wyżywienia dziecka.
§ 8.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić z ważnej
przyczyny i wymaga pisemnego uzasadnienia.
2. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki może on
zostać obciążony kosztami uczestnictwa w projekcie.
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3. W przypadku, gdy Uczestnik/Uczestniczka zrezygnuje z udziału w projekcie przed
otrzymaniem wsparcia, w jego miejsce zostaje zakwalifikowana inna osoba.
4. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osobę
z natychmiastowym rozwiązaniem umowy w przypadku:
a. Rażącego naruszenia postanowień wewnętrznego statutu Klubu Dziecięcego
Happy Baby w Dębicy.
b. Podania nieprawdziwych danych.
§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zapisy regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Uczestników projektu,
należy do Beneficjenta.
3. W sprawach spornych decyzję podejmuje Beneficjent.
4. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i
wytycznych, dotyczących realizacji Działania
5. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów
programowych, dotyczących realizacji Projektu.
6. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu
obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Projektu.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia podpisania.
8. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane
niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Beneficjenta.
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Załączniki do Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie pn. Klubie Dziecięcym
Happy Baby w Dębicy.

Nr
załącznika

Nazwa załącznika

Załącznik 1

Formularz rekrutacyjny

Załącznik 2

Karta informacyjna dziecka

Załącznik 3

Oświadczenie o poinformowaniu o
współfinansowaniu.

Załącznik 4

Oświadczenie o wizerunku.

Załącznik 5

Oświadczenie o statusie „bierny
zawodowo”

Załącznik 6

Deklaracja udziału w projekcie.

Załącznik 7

Oświadczenie uczestnika projektu o
przetwarzaniu danych osobowych.

Załącznik 8

Wzór umowy uczestnictwa w
projekcie

Uwagi do załącznika
Składany na etapie
rekrutacji
Składany po wyborze do
projektu
Składany na etapie
rekrutacji
Składany po wyborze do
projektu
Składany na etapie
rekrutacji (jeśli dotyczy)
Składany na etapie
rekrutacji
Składany na etapie
rekrutacji
Zostanie podpisana z
uczestnikiem wybranym do
projektu

Dębica, 01.09.2020
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