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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„RADOSNE BĄBELKI”
NR RPDS.08.04.02-02-0012/17

BENEFICJENT PROJEKTU: CENTRUM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH I PSYCHOTERAPII
PRO SALUS MAŁGORZATA WIKTOREK
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020.
DZIAŁANIA OŚ PRIORYTETOWA RYNEK PRACY, DZIAŁANIE 8.4 GODZENIE ŻYCIA
ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO .
W TERMINIE:
01.11.2017 – 31.10.2019 ROKU
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§1
INFORMACJE OGÓLNE
1.

Projekt pt. „Radosne bąbelki” jest realizowany przez Beneficjenta Lidera: Projektu Centrum Badań
Psychologicznych i Psychoterapii Pro Salus Małgorzata Wiktorek oraz Partnera: Tęczowy Zakątek
Magdalena Bohdziewicz na podstawie umowy zawartej Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu.

2.

Okres realizacji projektu to 01.11.2017-31.10.2019 r.

3.

Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 25 UP poprzez
utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dzieckiem do l.3

4.

Udział w Projekcie, a tym samym we wszystkich formach wsparcia w ramach Projektu jest bezpłatny.

5.

W trakcie trwania Projektu opiekę w żłobku nad dzieckiem otrzymają: 25 osób.

6.

Żłobek zostanie uruchomiony w Kiełczowie – 25 nowe miejsca opieki w żłobku.

7.

Regulamin określa formalne warunki uczestnictwa w projekcie, w tym:
 Kryteria kwalifikowalności uczestników projektu,
 Prawa i obowiązki uczestników projektu.

8.

Zakres wsparcia dla Uczestników obejmuje udział w opiece w żłobku dla dziecka w wieku od 20 tygodnia
do lat 3.

9.

Zakres opieki nad dzieckiem obejmuje jego dzienne wyżywienie.

10. Zakres opieki nad dzieckiem obejmuje opiekę do 10 h dziennie, w godzinach od 6.30 – 17.00, od
poniedziałku do piątku.
11. Warunki lokalowe żłobka będą spełniały normy jakie nakłada na dane placówki Ustawa z 4 lutego 2011
o opiece nad dziećmi do lat 3.
12. Wyżywienie zostanie zapewnione przez firmę cateringową, posiadającą pozytywna opinię Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
13. Opiekunowie w żłobku będą spełniali wymogi określone w Ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
do lat 3.
14. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Beneficjenta Projektu w okresie trwania projektu.
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§2
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu przystąpienia do projektu spełniają następujące
kryteria wejściowe:


jest osobą pozostającą bez zatrudnienia (bezrobotną lub bierną zawodowo) lub powracającą na
rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich.



zamieszkuje na obszarze objętym ZIT WRoF (województwo dolnośląskie)



sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 3
Uwaga – nie spełnienie powyższych kryteriów kwalifikowalności uczestników powoduje odrzucenie
zgłoszenie.

2. W celu przystąpienia do projektu należy przesłać wypełniony formularz rekrutacyjny wraz
z załącznikami wskazanymi w § 3 pkt. 10 na adres mailowy: biuro@happy-house.com.pl lub dostarczyć
osobiście na adres: ul. Wrocławska 83b, 55-093 Kiełczów.
3. Każdy przesłany formularz zgłoszeniowy zostanie zbadany przez pracownika projektu pod kątem
formalnym i merytorycznym według podanych kryteriów niezbędnych do przystąpienia do projektu.

§3
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się w dniach 12.08.2019r. do 16.08.2019r.
2. Rekrutacja obejmie osoby z obszaru ZIT WRoF województwa dolnośląskiego którzy dzięki opiece
żłobkowej będą mogli podjąć zatrudnienie lub efektywnie go poszukiwać.
3. Podczas procesu rekrutacji, oprócz kryteriów opisanych w par.2 pkt.1, jest możliwość uzyskania
dodatkowych punktów w postaci:


Osoba z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie maksymalnie gimnazjalne) - 5 pkt.



Niepełnosprawność opiekuna dziecka - 5 pkt.



Osoba długotrwale bezrobotne - 5 pkt



Osoba zamieszkująca na terenach wiejskich - 5 pkt



Niepełnosprawność dziecka – 3 pkt.



Status rodziny niepełnej (wychowanie dziecka przez jednego z rodziców, śmierć jednego rodzica,
rozwód, separacja) – 3 pkt.



Osoby korzystające z Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 pkt.

Warunkiem przyjęcia uczestnika do projektu jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego.
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W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
4. Osoba która zostanie zakwalifikowana do projektu otrzyma informację mailową lub/i telefoniczną od
Pracownika projektu.
5. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do projektu Uczestnik projektu w ciągu maksymalnie 5
dni musi potwierdzić chęć udziału w projekcie.
6. Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami opisanymi
poniżej. Wzory wszystkich wymaganych dokumentów znajdują się na stronie rekrutacji
kielczow.happy-house.com.pl
7. Do każdego zgłoszenia będą wymagane następujące dokumenty;


Oświadczenie dotyczące opieki uczestnika projektu nad dzieckiem w wieku do lat 3 (załącznik
1)



oświadczenie wyrażenia chęci powrotu lub wejścia na rynek pracy po przerwie związanej z
opieką nad dzieckiem i efektywnego poszukiwania pracy (załącznik 1)



zaświadczenia z PUP o statusie bezrobotnego lub oświadczenie o bierności zawodowej



Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na
terenie ZIT WRoF województwa dolnośląskiego (załącznik 1)



Oświadczenie o zobowiązaniu do przekazania informacji dotyczącej sytuacji uczestnika
projektu po opuszczeniu projektu w terminie do 4 tygodni po jego zakończeniu (załącznik 1)



Zaświadczenie/oświadczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku jeśli uczestnik
projektu bądź dziecko którym opiekuje się uczestnik projektu jest osobą niepełnosprawną



Oświadczenie uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych (załącznik 1)

8. Do projektu zostaną zakwalifikowane osóby, które otrzymały największą liczbę punktów.
9. Wszystkie pozostałe osoby spełniające kryteria wejściowe zgodnie z malejącą liczbą punktów zostaną
umieszczone na liście rezerwowej i w przypadku zwolnienia się miejsca projekcie zostaną do niego
zakwalifikowane.
10. W przypadku trudności z rekrutacją w projekcie, uczestnicy będą przyjmowani wg kolejności zgłoszeń,
pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w par.3 punkt 3 niniejszego regulaminu.

§4
PROCEDURA REKRUTACYJNA

1. Brak wymaganych własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się
w formularzu traktowany jest jako błąd formalny i skutkuje odrzuceniem formularza i odstąpieniem od
jego oceny.
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2. Oceny formularzy rekrutacyjnych pod kątem spełniania kryteriów formalnych i uzyskania dodatkowych
punktów dokona Zespół Rekrutacyjny w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania
zgłoszeń.
3. Od oceny dokonanej przez Zespół Rekrutacyjny nie przysługuje odwołanie.
4. Po zakończeniu oceny zostanie utworzona lista rankingowa. O zakwalifikowaniu się do udziału
w projekcie decyduje kolejność na liście rankingowej.
5. W procesie rekrutacyjnym zakwalifikowanych do udziału zostaną osoby sklasyfikowane na pierwszych
miejscach listy. Pozostałe osoby trafią na listę rezerwową.
6. W przypadku uzyskania na etapie oceny formularzy przez kandydatów tej samej liczby punktów
o miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu dokumentów aplikacyjnych.
7. Lista rankingowa i lista rezerwowa zostaną opublikowane na stronie internetowej kielczow.happyhouse.com.pl.
8. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty email
lub telefonicznie o terminie spotkania w celu uzupełnienia i podpisania dokumentów udziału
w projekcie.
9. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania
deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz
innych wymaganych umów, które będzie precyzowała wzajemne prawa i obowiązki.
10. Ponadto w celu potwierdzenia kwalifikowalności uczestnika projektu realizatorzy zastrzegają sobie
prawo do wymagania odrębnych zaświadczeń potwierdzających status na rynku pracy aktualnych na
dzień podpisania deklaracji udziału w projekcie.
11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie/wykluczenia z uczestnictwa w projekcie któregoś
z Uczestników, na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej.

§5
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1.

2.

Każdy Uczestnik ma prawo do:


zapewnienia należytej opieki nad dzieckiem;



zapewnienia wyżywienia dziecku w żłobku;



zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy;

Każdy Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów wymienionych w
niniejszym regulaminie pod rygorem nie przyjęcia do realizowanego projektu, oraz do:


przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;



korzystania z otrzymanej pomocy;



wypełnienia ankiet ewaluacyjnych, wynikających z wymogów Projektu;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



bieżącego informowania personel Beneficjenta odpowiedzialny za realizacje projektu o wszystkich
zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie;



dostarczania do personelu Beneficjenta zaświadczenia o zatrudnieniu lub statutu zatrudnienia podczas
uczestnictwa w projekcie - zaświadczenia wymagane będą do przedłożenia co dwa miesiące, oraz do
czterech tygodni po zakończeniu projektu.

§6
POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE
1. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do odwołania i/lub zakończenia/zawieszenia procesu
rekrutacji na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję ostateczną podejmuje Koordynator
Projektu. Prawo do interpretacji zapisów regulaminu przysługuje wyłącznie koordynatorowi projektu.
Decyzja Koordynatora Projektu jest ostateczna.
3. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji na każdym jej etapie.
Informacja o aktualizacji regulaminu rekrutacji zostanie opublikowana na stronie lidera.

