
               Wrocław, 31.08.2018 r  

  

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

pt. „Żłobek Wróbelek” realizowanego w ramach:  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś 

Priorytetowa VIII Rynek Pracy  

Działanie:  8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego  

Poddziałanie: 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - ZIT WROF  

  

Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Żłobek Wróbelek” (numer projektu: RPDS.08.04.02-02-0025/17), 

zwanym dalej projektem, zasady rekrutacji, zasady organizacyjne, zasady uczestnictwa w projekcie, zasady monitoringu, 

zasady rezygnacji i wykluczenia z uczestnictwa w projekcie oraz postanowienia końcowe.  

§ I.  

Słownik pojęć 

1. Projekt pt. „Żłobek Wróbelek” jest realizowany przez Fundację Concpetus, znajdującą się przy ul. Bujwida 

34a/4, 50-368 Wrocław oraz SYPRO ENERGY Katarzyna Długosz-Kowalska, Ul. Grabiszyńska 156/9, 53-437 Wrocław, 

NIP: 8951805262. 

2. Uczestnikami projektu są rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku życia w przypadku, gdy co 

najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub 

wychowaniem dziecka.  

3. Przez rodzica/opiekuna prawnego należy rozumieć:  

a osobę bezrobotną lub osobę bierną zawodowo, pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek 

opieki nad dziećmi do lat 3, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywającą 

na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz 1662 z późn. zm.);  

b osobę opiekującą się dzieckiem do lat 3, której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osobę 

zatrudnioną na czas określony, będącą w trakcie przerwy 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.);  

4. Zatrudnienie – oznacza bycie pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie 

umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także wykonanie pracy 

na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (m.in. umowa zlecenia, 

umowa o dzieło), status rolnika oraz domownika jak również prowadzenie działalności gospodarczej.  

5. Realizacja projektu trwa od 01.11.2017 r. do dnia 31.10.2019 r.  

6. Projekt obejmuje gminę miejską Miasto Wrocław oraz powiat m. Wrocław.  

7. Biuro projektu mieści się przy ul. Bujwida 34a/4 42, 50-368 Wrocław.  

8. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy, osób zamieszkujących gminę Wrocław wraz z gminą 

miejską Wrocław, które sprawują opiekę nad dziećmi do 3 roku życia, pozostają bez zatrudnienia lub chcą 

powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (urlop macierzyński, wychowawczy, 

rodzicielski).Poprawa sytuacji ma nastąpić poprzez utworzenie niepublicznego żłobka „Wróbelek”, co ma 

umożliwić aktywizację zawodową uczestników projektu do 31.10.2019 r. 

Dzięki nowym miejscom opieki nad dziećmi do lat 3, stworzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) każdy uczestnik projektu będzie mógł 

będzie mógł skorzystać z optymalnej dla jego sytuacji i predyspozycji zawodowych drogi aktywizacyjnej. 

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 30 osób , mieszkańców gm. Wrocław i m. Wrocław, które powracają 

na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujących opiekę nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (20 os.) lub pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (10 

os.). 



9. Nadzór oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Koordynatora 

Projektu.  

10. Informacje o realizowanym Projekcie, możliwości, warunkach udziału w Projekcie, wymaganych dokumentach 

rekrutacyjnych i terminach rekrutacji do Projektu przekazywane są: 

a na spotkaniach z uczestnikami Projektu, 

b poprzez informacje na tablicy ogłoszeń,  

c za pośrednictwem strony internetowej Beneficjenta, 

d w biurze Projektu.  

 

§ II. Rekrutacja  

1. Do projektu zostanie przyjętych 30 osób spełniających kryteria uczestnictwa.  

2. Rekrutacja uczestników Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. W przypadku 

braku wolnych miejsc Rodzice dzieci zostaną  umieszczeni na liście rezerwowej.  

3. Rekrutacja rozpoczyna się 01.02.2018 r. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły w przypadku, gdy w projekcie 

będą wolne miejsca.  

4. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą w biurze Projektu osobiście, drogą 

poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej w godzinach pracy biura. W celu zapewnienia uczestnictwa w 

rekrutacji osobom z niepełnosprawnościami przewidujemy możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego 

online (za pomocą poczty elektronicznej) lub spotkanie w domu osoby zainteresowanej. Materiały informacyjne 

i projektowe będą w zależności od potrzeb dostępne w wersji: elektronicznej, druku powiększonym, języku 

łatwym, nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym, itp. w zależności od potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, zainteresowanych projektem. 

5. Etapy rekrutacji:  

a ogłoszenie naboru uczestników projektu opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 – 01.02.2018 r.  

b przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych – 01.02-20.10.2018 r. 

c weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych pod kątem spełnienia kryteriów  – 21-24.10.2018 r.  

d utworzenie listy rankingowej i listy rezerwowej – 25.10.2018 r. 

e Planowany termin rozpoczęcia wsparcia dla dzieci Uczestników projektu 01.11.2018 r. 

6. Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione będą osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które zgłoszą chęć 

uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego oraz spełniają następujące kryteria 

rekrutacji:  

a Status rodzica/opiekuna prawnego na rynku pracy (osoba bezrobotna/nieaktywna zawodowo/osoba 

pracująca przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym (zaświadczenie 

urzędowe lub oświadczenie r/o) 

b Deklaracja chęci powrotu na rynek pracy rodzica/opiekuna prawnego /zarejestrowania się jako osoba 

bezrobotna/poszukująca pracy/podjęcia zatrudnienia (oświadczenie r/o)  

c Wiek dziecka (mające ukończone co najmniej 20 tydzień życia na 1 dzień objęcia wsparciem - oświadczenie 

r/o) 

d Zamieszkiwanie na terenie Gminy Wrocław lub powiatu M. Wrocław (oświadczenie r/o)  

7. W przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu, przekraczającej liczbę miejsc (z 

uwzględnieniem zaplanowanej proporcji udziału kobiet i mężczyzn) pierwszeństwo będą miały osoby, które uzyskają 

większą liczbę punktów za spełnienie kryteriów dodatkowych tj.:  

a. kobiety (+6 pkt) 

b. os. powracająca na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawująca opiekę 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (+5 pkt) 



c. os. pozostająca bez zatrudnienia i sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (+3 pkt) 

d. ON (weryf. na podstaw. orzecz. o niepełnospraw. lub równoważne) (+3 pkt) 

8. Wszystkie kryteria rekrutacji kandydat powinien spełnić również na etapie podpisywania deklaracji 

uczestnictwa w Projekcie. 

9. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w biurze Projektu przy ul. Bujwida 34a/4 42, 50-368 Wrocław 

w dni robocze godzinach od 10.00 do 16.00, na adres e-mail: mradywoniuk@fundacjaconceptus.pl (oryginalne 

dokumentu Uczestnik powinien dostarczone w ciągu 2 dni). 

10. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

11. Z  osobami  zakwalifikowanymi  do  uczestnictwa  w  Projekcie  zostaną  podpisane  Deklaracje uczestnictwa 

(załącznik nr 2) w Projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3). 

 

§ III. Obowiązki uczestników.  

1. Uczestnik ma prawa do udziału w Projekcie do 31 października 2019 r.  

2. Uczestnik ma obowiązek współpracy z Organizatorem w ramach Projektu, w szczególności jest zobowiązany do 

wypełniania ankiet, formularzy, deklaracji oraz list dostarczanych przez Organizatora. Obowiązek ten jest 

aktualny przez cały okres uczestnictwa w Projekcie.  

3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do dostarczania dokumentów wskazanych przez Organizatora. 

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi oświadczenia potwierdzające powrót do pracy 

lub wejście na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Nie dostarczenie 

w/w oświadczenia Organizatorowi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może spowodować 

wypisanie dziecka ze żłobka. 

5. Udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom zewnętrznym, 

zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.  

  

§ IV. Wsparcie w ramach Projektu  

1. Wsparciem objętych zostanie 30 rodziców/opiekunów prawnych spełniających kryteria dostępu.  

2. Wsparcie w ramach Projektu polega na opiece nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.  

3. Opieka żłobkowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 20142020.  

4. Opieka zapewniona zostanie od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w 

godzinach od 7.00 do 17.00.  

5. W ciągu dnia żłobek będzie zapewniał właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną poprzez prowadzenie 

zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie 

zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających  rozwój psychomotoryczny dziecka 

właściwy do wieku, w szczególności: 

a Logopedyczne 

b z psychologiem  

c z fizjoterapeutą  

6. Prowadzona będzie terapia (logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna) poprzedzona diagnozą oraz 

opracowaniem indywidualnego programu terapeutycznego. Będzie miała formę zajęć indywidualnych i grupowych. W 

ramach konsultacji specjaliści będą udzielać opiekunom dzieci porad wychowawczych i uczyć konsekwencji 

wychowawczej, a także przekazywać informacje dotyczące dostępnych form pomocy oraz wiedzę na temat zaburzeń.  

7. W ramach opieki żłobkowej dzieciom zostanie zapewnione całodzienne wyżywienie. Wszystkie dzieci do 

ukończenia 1 roku życia będą żywione zgodnie ze schematem żywienia niemowląt. Dzieci, które ukończyły 1 rok życia, 

będą korzystać z 4 posiłków dziennie, zgodnie z zaleceniami żywienia dzieci zdrowych w wieku 1-3 lat, opracowanymi 

przez zespół ekspertów powołany przez KONSULTANTA KRAJOWEGO DS. PEDIATRII, tj. ze śniadania, obiadu (I i II danie), 

podwieczorku. Istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia menu z uczestnikami projektu oraz dostosowanie 

go do indywidualnych potrzeb dziecka, w szczególności dziecka z niepełnosprawnością.  

mailto:mradywoniuk@fundacjaconceptus.pl


 

§ V. Zasady rezygnacji i wykluczenia z uczestnictwa w projekcie  

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej. Oświadczenie 

Uczestnika należy złożyć w siedzibie biura Projektu lub drogą elektroniczną.  

2. Organizator może rozwiązać umowę i skreślić dziecko z listy wychowanków – z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia – w przypadku: 

a złożenia pisemnego wniosku Uczestnika,  

b niewywiązywania się przez Uczestnika ze zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.  

c złożenia oświadczeń zawierających nieprawdziwe informacje.  

3. Rodzice mogą rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku:  

a udokumentowanego niewłaściwego sprawowania opieki nad Dzieckiem przez żłobek,  

b niezagwarantowania Dziecku bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w żłobku,  

c innych powodów.  

 

§ VI. Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przekazywać do Koordynatora 

Projektu.  

2. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące 

po opublikowaniu informacji o zmianie Regulaminu.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podpisania.  

5. Regulamin zawiera załączniki:  

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny  

Załącznik 2 Oświadczenia Kandydata do udziału w projekcie  

Załącznik 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie  

Załącznik 4 Oświadczenie uczestnika projektu  

Załącznik 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

  

  

 

  

………………………………………………….  

Podpis kandydata/tki na uczestnika projektu  


