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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

pn.: „Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy” 

RPWP.06.04.01-30-0101/19 

 

 

§ 1 

Użyte pojęcia 

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

a) Projekt – oznacza  projekt  pn. „Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do 

pracy” o numerze RPWP.06.04.01-30-0101/19 

b) Żłobek – Żłobek „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu, os. Stefana Batorego 18, 64-300 

Nowy Tomyśl 

c) Kandydat – matka/ ojciec lub opiekun prawny dziecka, ubiegająca/y się  o  zakwalifikowanie 

do udziału w Projekcie, na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie 

d) Uczestnik  Projektu –  osoba  zakwalifikowana  do  udziału  w  Projekcie 

e) Dziecko  uczestnika  Projektu  –  dziecko  od  ukończenia  20.  tygodnia życia  do  3  lat,  

któremu zostanie zapewniona opieka w Żłobku 

f) Osoba bezrobotna  – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowany 

bezrobotny jest zaliczany do osób bezrobotnych. Osobą bezrobotną jest zarówno osoba 

bezrobotna w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoba, 

zarejestrowana jako bezrobotna. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, 

nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego 

lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera 

świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną. Taka sytuacja ma miejsce  

w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest 

niezatrudniona nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.   

W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną 

g) Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej 

(tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym 
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jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się 

w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierną 

zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo). Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo 

urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy 

świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją 

traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana jako bezrobotna, 

wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną 

h) Osoba pracująca – pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za 

którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub posiadające 

zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. 

chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące 

działalność na własny rachunek są również uznawane za pracujących 

i) Osoby pochodzące z terenów wiejskich – należy rozumieć jako osoby przebywające na 

obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3) 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. 

„Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy”,  realizowanym  w  ramach  

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu  Społecznego,  Oś  Priorytetowa  6.  Rynek  

pracy,  Działanie  6.4  Wsparcie  aktywności zawodowej  osób  wyłączonych  z  rynku  pracy  

z  powodu  opieki  nad  małymi  dziećmi,  Poddziałanie 6.4.1  Wsparcie  aktywności  zawodowej 

osób  wyłączonych  z  rynku  pracy  z  powodu  opieki  nad małymi dziećmi. 

2.   Przedmiotem   Projektu   jest   udzielenie   wsparcia   mieszkańcom   Gminy Nowy Tomyśl  

(doświadczającym trudności  na  rynku  pracy)  poprzez  utworzenie  40  miejsc  opieki  nad  

dziećmi  w wieku do lat 3. Wsparcie zostanie udzielone poprzez realizację świadczenia opieki 

żłobkowej. 

3. Projekt realizowany w latach 2020 – 2022. 

4.  Opieka  nad  dzieckiem  w  ramach  Projektu  może  być  sprawowana  do  ukończenia  roku  
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szkolnego,  w którym dziecko ukończy 3. rok życia lub – w przypadku gdy niemożliwe lub 

utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4. rok życia. 

4. Biuro Projektu znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym 

Tomyślu, tel. kontaktowy 61 44 26 623. 

 

 

§ 3 

Uczestnicy Projektu 

 

1.   Rekrutacja dzieci do Żłobka, o którym mowa w § 2 bezpośrednio wiąże się z rekrutacją do 

Projektu rodziców/opiekunów  prawnych  –  kobiet,  mężczyzn  doświadczających  trudności  

na  rynku  pracy  w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym: 

a)  osób   bezrobotnych, 

b) osób biernych zawodowo, 

c) osób pracujących. 

2.   W   ramach   Projektu   zakłada   się  udzielenie wsparcia   40   rodzicom/opiekunom   

prawnym   –   38  kobiet  i 2 mężczyzn  poprzez zapewnienie dla ich dzieci opieki w  Żłobku,  

w tym 17 osób z terenów wiejskich –  16 kobiet, 1 mężczyzna. 

3.  Zakłada   się   udzielenie   wsparcia   osobom   należącym   do   następujących   kategorii   

statusu uczestnictwa:  5  kobietom  bezrobotnym,  5  kobietom  o  statusie osoby biernej 

zawodowo oraz 28 kobietom pracującym i 2 mężczyznom pracującym. 

4.  Rodzice/ opiekunowie  prawni,  aby  wziąć  udział  w  Projekcie,  zobowiązani są do 

spełnienia  następujących warunków:      

a)  zameldowanie  na terenie  Gminy Nowy Tomyśl (woj. wielkopolskie, powiat   

nowotomyski), w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jednocześnie sprawowanie opieki nad 

dzieckiem od ukończenia 20.  tygodnia życia  do  3  lat.  Dokumentem  potwierdzającym  

sprawowanie  opieki  nad  dzieckiem  w  wieku  do  lat  3,  który  należy  dołączyć  do  

dokumentów  rekrutacyjnych  jest  kopia  aktu  urodzenia dziecka. 

b)    posiadanie  potwierdzonego  statusu na  rynku  pracy  jako  osoby  bezrobotnej,  biernej  

zawodowo lub  pracującej.  Dokumentami  potwierdzającymi  status  na  rynku  pracy,  który  

należy  dołączyć  do dokumentów rekrutacyjnych są: 

-  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, 
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-  zaświadczenie od pracodawcy dotyczące przebywania na urlopie wychowawczym, 

-  kopia legitymacji studenckiej, 

-  zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, 

-  inny  dokument  wyżej  niewskazany,  wynikający  ze  specyfiki  funkcjonowania  na  rynku 

pracy. 

c) oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego, iż dziecko objęte jest obowiązkowymi 

szczepieniami ochronnymi przeciwko chorobom zakaźnym wymienionym w § 3 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych 

szczepień ochronnych  (Dz.U z 2018 r., poz. 753), zgodnie z Programem szczepień ochronnych 

ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w trybie przewidzianym przez art. 17 ust. 

11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń u ludzi (Dz.U.  

z 2019 r., poz. 1239 ze zm.). 

 

 

§ 4 

Sposób realizacji form wsparcia – założenia projektowe 

 

1. Głównym  celem  projektu  jest  utworzenie 40 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie 

Nowy Tomyśl oraz finasowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu 

rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3 będą 

mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. 

2.  Opieka żłobkowa  będzie świadczona  w  budynku  Żłobka mieszczącym  się  w  Nowym 

Tomyślu na os. Stefana  Batorego 18. 

3. Opieka nad dziećmi będzie prowadzona od poniedziałku do piątku w od godz. 6.30 do godz. 

16.30. 

4. Uczestnicy  Projektu  będą  zobowiązani  do wnoszenia stałej opłaty miesięcznej  

określonej w umowie. 

5. Dzieci  będą  miały  zapewnioną  opiekę,  zbliżoną  do  warunków  domowych,  opiekę  

pielęgnacyjną oraz  będą  z  nimi  prowadzone  różnego  rodzaju  zajęcia  zabawowe   

z  elementami  edukacyjnymi, przyczyniające się do ich rozwoju. 

6. Dzieciom  uczestniczącym  w  Projekcie  zostanie  zapewnione  wyżywienie  –  posiłki będą 

przygotowywane na miejscu, w Żłobku.   
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§ 5 

Zasady rekrutacji i kryteria wyborów 

 

1.   Rekrutacja  do  Projektu  polega  na  złożeniu w Żłobku  „Złoty Promyk”  w  Nowym 

Tomyślu  (os. Stefana Batorego 18, 64-300 Nowy Tomyśl) wypełnionego formularza 

rekrutacyjnego wraz  z  pozostałymi dokumentami, określonymi w przedmiotowym  

Regulaminie.   

2.   Nabór kandydatów (termin składania dokumentów) trwa od  22 czerwca 2020 r. do 31 lipca 

2020 r., w  godz.  7.00  –  15.00.  W  razie  braku  odpowiedniej  liczby  kandydatów,  termin  

rekrutacji  zostanie przedłużony do momentu wyczerpania miejsc. 

3.  Nie  ma  możliwości  przesyłania  formularzy  zgłoszeniowych  drogą  mailową.  Członkowie  

komisji rekrutacyjnej   sprawdzą   kompletność   oraz   przeprowadzą   analizę   złożonych   

dokumentów.  W    przypadku    braków    lub    nieścisłości    w    dokumentach,    zwrócą    się    

telefonicznie   do rodziców/ opiekunów prawnych z prośbą o ich uzupełnienie. 

4. Rekrutacja  prowadzona  będzie  z  uwzględnieniem  ochrony  danych  osobowych.  Do  

dokumentów rekrutacyjnych  dostęp,  wgląd  będą  miały  tylko  osoby  uprawnione  do  

czynności  związanych  z realizacją Projektu. 

5. Zgłoszenia  do  udziału  w  Projekcie  złożone  przy  użyciu  innych  formularzy  niż  

opracowane  przez Żłobek nie będą uwzględniane. 

6.  Komisja  rekrutacyjna  dokona  wyboru  uczestników  Projektu  zgodnie  z  założeniami  

ustalonymi  we wniosku  o dofinansowanie. 

7.  Do   Projektu   będą   rekrutowane   osoby,   które   zdobędą   największą   liczbę   punktów   

według  następującego systemu wagowego:   

• posiadanie dziecka/-ci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 10 pkt. 

• posiadanie przez rodzica/opiekuna prawnego statusu osoby biernej zawodowo/ bezrobotnej 

w związku z opieką nad dzieckiem do 3 roku życia – 10 pkt. 

• posiadanie zatrudnienia przez rodzica/opiekuna prawnego  – 4 pkt. 

• miejsce zameldowania rodzica/ opiekuna prawnego na terenie wiejskim – 6 pkt. 

• wysokość dochodu na osobę w rodzinie: 

a) całkowity dochód brutto na członka rodziny poniżej 1.300 zł – 8 pkt. 

b) całkowity dochód brutto na członka rodziny w przedziale od 1.300 do 1.800 zł – 6 pkt. 
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c) całkowity dochód brutto na członka rodziny powyżej 1.800 zł – 4 pkt. 

W  przypadku  równej  liczby  punktów  wybór  Uczestników  będzie  dokonywany  w  oparciu  

o założenia określone w § 3 ust.3. 

8.  Kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie  umieszczony zostanie 

na liście rezerwowej. 

9.  W   miejsce   rezygnacji,   do   udziału   w   Projekcie   kwalifikowane  będą   kolejne   osoby   

według  kolejności  umieszczonej  na  liście  rezerwowej – jeśli  wyrażą  ponownie  wolę  

wzięcia  udziału  w Projekcie. 

 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki 

 

 

1.   Kandydat  zakwalifikowany  do  udziału  w  Projekcie zobowiązany  będzie  do  podpisania  

umowy dotyczącej   uczestnictwa   w   Projekcie   oraz   wypełnienia   i   dostarczenia   innych   

dokumentów wskazanych przez Żłobek. 

2.   Uczestnicy  Projektu  zobowiązani  będą  do  informowania  o  wszelkich  zmianach  swoich  

danych kontaktowych  celem  umożliwienia Żłobkowi wywiązania się z obowiązków   

dotyczących sprawozdawczości Projektu. 

3. Uczestnik/-czka zobowiązany/a jest do dostarczenia do żłobka zaświadczenia 

potwierdzającego aktualny status na rynku pracy w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu 

programu (np. zaświadczenia o zatrudnieniu/ aktualnej informacji z Centralnej Ewidencji             

i Informacji o Działalności Gospodarczej, oświadczenie o podjęciu zatrudnienia lub 

poszukiwania pracy, zaświadczenie PUP) 

W szczególnych sytuacjach, uniemożliwiających uczestnictwo w Projekcie (np. choroba 

uczestnika Projektu,  choroba  dziecka,  zmiana miejsca  zamieszkania,  inny  ważny  powód),  

uczestnik Projektu ma  prawo  do  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  Projekcie, po  poinformowaniu  

Dyrektora Żłobka pisemnie miesiąc przed rezygnacją, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. Regulamin wchodzi życie z dniem podjęcia. 

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez Żłobek. 

3. W uzasadnionych przypadkach Żłobek zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 

niniejszego Regulaminu. 

 

 
Załącznik – Formularz zgłoszeniowy do Projektu 


