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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„AKTYWNI RODZICE NA RYNKU PRACY”
NR RPMP.08.05.00-12-0223/16-00

BENEFICJENT PROJEKTU: BFP SP.Z O.O.
PARTNER PROJEKTU: BWRZ SP. Z O.O.
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.
DZIAŁANIA OŚ PRIORYTETOWA RYNEK PRACY, DZIAŁANIE 8.5 WSPARCIE NA RZECZ
ŁĄCZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO Z ŻYCIEM PRYWATNYM.
W TERMINIE:
01.10.2016 – 31.01.2019 ROKU
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§1
INFORMACJE OGÓLNE
1.

Projekt pt. „Aktywni rodzice na rynku pracy” jest realizowany przez Beneficjenta Projektu BFP Sp. z o.o.
na podstawie umowy zawartej Województwem Małopolskim z siedzibą w Krakowie.

2.

Okres realizacji projektu to 01.10.2016-31.01.2019 r.

3.

W trakcie trwania Projektu opiekę w żłobku nad dzieckiem otrzymają: 32 kobiety i 12 mężczyzn.

4.

Żłobek zostanie uruchomiony w Krakowie – 22 nowe miejsca opieki w żłobku.

5.

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

6.

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

7.

Zakres opieki nad dzieckiem obejmuje jego dzienne wyżywienie.

8.

Zakres opieki nad dzieckiem obejmuje opiekę do 10 h dziennie, w godzinach od 7.30 – 18.00, od
poniedziałku do piątku.

9.

Warunki lokalowe żłobka będą spełniały normy jakie nakłada na dane placówki Ustawa z 4 lutego 2011
o opiece nad dziećmi do lat 3.

10. Wyżywienie zostanie zapewnione przez firmę cateringową, posiadającą pozytywna opinię Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
11. Opiekunowie w żłobku będą spełniali wymogi określone w Ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
do lat 3.
12. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Beneficjenta Projektu w okresie trwania projektu.

§2
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu przystąpienia do projektu spełniają następujące
kryteria wejściowe:
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jest osobą bezrobotną, bierną zawodowo lub pracującą przebywającą na urlopie macierzyńskim,
rodzicielskim, wychowawczym,



zamieszkuje, pracuje lub uczy się na obszarze województwa małopolskiego,
Uwaga – nie spełnienie powyższych kryteriów kwalifikowalności uczestników powoduje odrzucenie
zgłoszenie.

2. W celu przystąpienia do projektu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres
mailowy: kraków@zaczarowanymelonik.pl
3. Każdy przesłany formularz zgłoszeniowy zostanie zbadany przez pracownika projektu pod kątem
formalnym i merytorycznym według podanych kryteriów niezbędnych do przystąpienia do projektu.
4. Każda osoba zakwalifikowana do projektu zobowiązana będzie do uiszczania opłaty za opiekę nad
dzieckiem, której wysokość i termin zapłaty zostały uwzględnione w umowie uczestnictwa w projekcie.
Opłata pobierana będzie raz w miesiącu na konto projektowe, podane w umowie ze żłobkiem.

§3
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja obejmie 44 osoby (32 K, 12 M) z obszaru województwa małopolskiego którzy pracują (ale
przybywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) i dzięki opiece żłobkowej będą
mogli pracować nadal oraz osoby niepracujące, którym opieka nad dzieckiem do lat 3 uniemożliwia
podjęcie zatrudnienia.
2. Podczas procesu rekrutacji, oprócz kryteriów opisanych w par.3 pkt.1, jest możliwość uzyskania
dodatkowych punktów w postaci:


Kobieta +1 pkt.



Kobieta w wieku 15-35 lat +1 pkt.



Osoba niepełnosprawna i/lub będąca rodzicem dziecka z niepełnosprawnościami do 3 roku życia
+1 pkt.



Opis motywacji do wzięcia udziału w projekcie – max 25 pkt. (5 pytań, za każde możliwość
zdobycia od 1 do 5 punktów).

Warunkiem przyjęcia uczestnika do projektu jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego,
3. Osoba która zostanie zakwalifikowana do projektu otrzyma informację mailową lub/i telefoniczną od
Pracownika projektu.
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4. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do projektu Uczestnik projektu w ciągu maksymalnie 5
dni musi potwierdzić chęć udziału w projekcie oraz dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty w
oryginale, które zostały wymienione poniżej.
5. Każda osoba zakwalifikowana do Projektu zobowiązana jest do podpisania i dostarczenia do biura
projektu następujących dokumentów:
 Oświadczenie o zobowiązaniu do przekazania informacji dotyczącej sytuacji uczestnika projektu po
opuszczeniu projektu w terminie do 4 tygodni po jego zakończeniu
 Oświadczenie dotyczące opieki uczestnika projektu nad dzieckiem w wieku do lat 3 oraz wyrażenie
chęci powrotu lub wejścia na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem
 Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o statusie zatrudnienia, a w przypadku osób
bezrobotnych – zaświadczenie z PUP
 Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, miejsce pracy
bądź pobierania nauki na terenie województwa małopolskiego
 Zaświadczenie/orzeczenie 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
 Umowa uczestnictwa w projekcie
6. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 44 osób (32 kobiety i 12 mężczyzn), które otrzymały
największą liczbę punktów.
7. 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.
8. W przypadku trudności z rekrutacja w projekcie, uczestnicy będą przyjmowani wg kolejności zgłoszeń,
pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w par.3 oraz par.4 niniejszego regulaminu.

§4
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1.

Każdy Uczestnik ma prawo do:


zapewnienia należytej opieki nad dzieckiem;



zapewnienia wyżywienia dziecku w żłobku;
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2.

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;



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



bieżącego informowania personel Beneficjenta odpowiedzialny za realizacje projektu o wszelkich
zmianach

dotyczących

danych

zawartych

w

podpisanej

„Deklaracji

uczestnictwa

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.

3. Pobierane czesne za pobyt dziecka w żłobku zawiera w sobie wszystkie opłaty niezbędne przy pobycie
dziecka w żłobku, m.in:


Całodzienne wyżywienie



Ubezpieczenie dzieci NNW, OC



Opiekę przez wykwalifikowaną kadrę



Pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne itp.



Zajęcia dodatkowe organizowane w żłobku (teatrzyk, mikołajki itp.)
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