REGULAMIN REKRUTACJI
DO PROJEKTU
„ŻŁOBEK PIEKARCZYK - WSPOMAGA RODZICÓW NA RYNKU PRACY”
§1
Informacje ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji Uczestników do projektu „Żłobek Piekarczyk wspomaga rodziców na rynku pracy”, realizowanego przez Niepubliczny żłobek "Piekarczyk" Grażyna
Derebecka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020.
2. Projekt „Żłobek Piekarczyk - wspomaga rodziców na rynku pracy” współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Celem projektu jest wzrost szans na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia przez 20 osób w wieku aktywności
zawodowej, zamieszkujących na obszarze m. Elbląg (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), które są
wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 oraz do osób pracujących,
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i bieżące funkcjonowanie 20 nowych miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2023r.
4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
5. Wszelkie informacje dotyczące Projektu publikowane są na stronie internetowej:
http://www.piekarczyk.elblag.pl
§2
Uczestnicy projektu
1. Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na obszarze powiatu
m. Elbląg (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), które są wyłączone z rynku pracy w związku
ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 oraz do osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi
do lat 3, należących do jednej z następujących grup:
● Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na
urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu Ustawy Kodeks Pracy,
● Osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby przebywające na urlopie
macierzyńskim lub rodzicielskim),
bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd
lub orientację seksualną.
2. Ze względu na specyfikę udzielanego wsparcia do projektu mogą być zakwalifikowane osoby, które
rozpoczęły ostatni kwartał urlopu macierzyńskiego (o ile nie będą korzystać z urlopu rodzicielskiego),
rodzicielskiego lub wychowawczego.
3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w Żłobku, w którym będzie świadczone wsparcie dla uczestników
projektu – jeden uczestnik projektu może otrzymać opiekę w formie Żłobka dla maksymalnie jednego dziecka
do lat 3.
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§3
Rekrutacja do projektu
6. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym od 11.06.2021 r., w ramach ogłaszanych rund naboru, do
wyczerpania miejsc. Informacje o terminach poszczególnych rund naboru ogłaszane będą na stronie
internetowej http://www.piekarczyk.elblag.pl
1. Osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do Projektu, a nie zostaną zakwalifikowane
do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.
2. W przypadku zwolnienia się miejsc w projekcie w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. kolejne osoby z
listy rezerwowej będą zapraszane do udziału w projekcie. W razie potrzeby, wznawiane będą działania
informacyjne, zachęcające do udziału w projekcie.
3. W całym procesie rekrutacji zostanie wyłonionych minimum 20 uczestników projektu. Jednorazowo wsparcie
będzie udzielane dla maksymalnie 20 osób.
4. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą przedstawiciele Niepubliczny Żłobek
"Piekarczyk":
● Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Piekarczyk” – przewodniczący Komisji,
● Pracownik Niepublicznego Żłobka „Piekarczyk” – członek Komisji.
5. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
● Analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem formalnym,
● Wyłonienie na podstawie złożonych dokumentów, osób, które spełniają założone kryteria udziału w
Projekcie, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie,
● Sporządzenie listy uczestników projektu i listy rezerwowej.
● Przeprowadzenie spotkania organizacyjnego dla uczestników projektu.
6. Procedura rekrutacji obejmuje:
6.1 Etap naboru:
a) Udostępnienie informacji na temat projektu i warunków uczestnictwa, rodzaju wsparcia oraz wymagań
stawianych przed uczestnikami zadania,
b) Udostępnienie informacji na temat terminu prowadzonego naboru,
c) Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w projekcie.
Zasady przyjmowania zgłoszeń:
− Formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie należy pobrać ze strony internetowej
http://www.piekarczyk.elblag.pl lub pobrać wersję papierową w Biurze Projektu (Niepubliczny
Żłobek "Piekarczyk", ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1, 82-300 Elbląg), wypełnić czytelnie,
podpisać oraz dostarczyć: osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej do Biura Projektu lub
przesłać w formie elektronicznej (piekarczyk.elblag@gmail.com) w czasie trwania procesu
rekrutacyjnego.
− Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO.
− Złożone przez kandydatów do udziału w projekcie dokumenty nie podlegają zwrotowi.
6.2 Etap doboru:
a) Weryfikacja formalna formularzy pod kątem spełniania warunków uczestnictwa w projekcie,
b) Zebranie oświadczeń/zaświadczeń potwierdzających informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym:
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−
−
−
−
−
c)
d)
e)
f)
g)
h)

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o sprawowaniu opieki nad dzieckiem od ukończenia 20
tygodnia do 3 roku życia – wraz z przedstawionym do wglądu aktem urodzenia dziecka;
w przypadku osób pracujących, osób przebywających na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim
w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z PUP/oświadczenie uczestnika o statusie osoby
bezrobotnej;
w przypadku osób biernych zawodowo - oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo
kserokopia orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności rodzica i/lub dziecka lub zaświadczenie
lekarskie (jeżeli dotyczy);
Opracowanie ostatecznej listy uczestników projektu,
Opracowanie listy rezerwowej,
Poinformowanie uczestników o wynikach rekrutacji,
Przeprowadzenie spotkania organizacyjnego;
Podpisanie deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
Podpisanie umów na świadczenie usług żłobkowych.

7. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
w projekcie.
8. W przypadku zdobycia identycznej liczby punktów w trakcie jednej rundy naboru – decydować będzie kolejność
dostarczenia formularzy zgłoszenia uczestnictwa (data, godzina).
9. Decyzja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie będzie przekazywana telefonicznie po zakończeniu prac
Komisji Rekrutacyjnej, maksymalnie do 5 dni roboczych po zakończeniu każdej rundy naboru.
10. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie podpisują umowę na świadczenie opieki nad
dzieckiem w Niepublicznym Żłobku „Piekarczyk”, będącą jednocześnie umową uczestnictwa w projekcie.
§4
Kryteria rekrutacji
1. Podczas procesu rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) Kryteria dostępu (weryfikowane na zasadzie spełnia - nie spełnia):
a) miejsce zamieszkania uczestnika projektu (czy uczestnik zamieszkuje na terenie gminy Miasto
Elbląg) - weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz podpisanej deklaracji
uczestnictwa,
b) uczestnik projektu jest osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia
do 3 roku życia – weryfikacja w oparciu o oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wraz z
przedstawionym do wglądu aktem urodzenia dziecka;
c) status na rynku pracy uczestnika projektu tj. czy uczestnik jest osobą pracującą, sprawującą opiekę
nad dziećmi do lat 3 (w tym osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) lub
osobą bezrobotną/bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osobą, która przerwała karierę zawodową ze względu na
urodzenie dziecka lub przebywającą na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy
- weryfikacja na podstawie:
➢ w przypadku osób pracujących, osób przebywających na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim
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➢ w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z PUP/oświadczenie uczestnika o statusie osoby
bezrobotnej;
➢ w przypadku osób biernych zawodowo - oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo;
d) termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych (czy dokumenty zostały złożone w terminie) weryfikacja na podstawie daty złożenia dokumentów.
2) Kryteria dodatkowe (punktowane):
a) niepełnosprawność dziecka uczestnika projektu lub uczestnika projektu (przyznaje się 0
punktów w przypadku braku orzeczenia niepełnosprawności, lub 10 punktów jeżeli dziecko
uczestnika projektu lub sam uczestnik posiada orzeczenie o niepełnosprawności) - weryfikacja na
podstawie kserokopii orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności rodzica i/lub dziecka lub
zaświadczenia lekarskiego;
b) płeć opiekuna powracającego na rynek pracy – uczestnika projektu (przyznaje się 0 punktów w
przypadku, kiedy uczestnik jest mężczyzną oraz 10 punktów w przypadku, kiedy uczestnik projektu
jest kobietą) - weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz podpisanej deklaracji
uczestnictwa,
c) status na rynku pracy (przyznaje się 5 punktów w przypadku, kiedy uczestnik projektu jest osobą
pracującą, przebywającą na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, oraz 10 punktów w przypadku,
kiedy uczestnik projektu jest osobą bezrobotną/bierną zawodowo planującą podjęcie pracy) weryfikacja na podstawie:
➢ w przypadku osób pracujących, osób przebywających na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim
- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/przebywaniu na urlopie
macierzyńskim/rodzicielskim;
➢ w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z PUP/oświadczenie uczestnika o statusie
osoby bezrobotnej;
➢ w przypadku osób biernych zawodowo - oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo
i gotowości do podjęcia pracy.

§5
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego regulaminu.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego w przypadku
wyczerpania miejsc.
3. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają
formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
5. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Realizatora.
6. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w projekcie należy do Realizatora.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2021 roku.
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8. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji.
9. Regulamin Rekrutacji do projektu jest dostępny w biurze projektu – Elbląg, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1
oraz na stronie internetowej http://www.piekarczyk.elblag.pl.
10. Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i
przekazywanie jego danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa. Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego
prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Załączniki:
1. Formularz zgłoszenia do projektu,
2. Klauzula RODO do formularza zgłoszeniowego,
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
5. Umowa na świadczenie usług żłobkowych.
Data wejścia w życie Regulaminu:
11.06.2021
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