REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pt. „Żłobek Sprytne Misie szansą na aktywizację”
Nr projektu WNDRPPD.02.02.00200043/16

Cele główny projektu
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 32 os.
(30K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu m. Białystok poprzez utworzenie 32
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do końca 2017r.
§1
Postanowienia ogólne
Projekt pt. „Żłobek Sprytne Misie szansą na aktywizację”” jest realizowany przez Sprytne Misie
Renata Trzeciak Ul. Puchalskiego 74/1, 15197 Białystok w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
konsultingowo- doradcze „Wrota Biznesu” ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15600 zawartej z
Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22,15354
Białystok) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014  2020, Priorytet II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 „Działania na
rzecz równowagi praca  życie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§2
Słownik pojęć
Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie:
1.

Praca – należy rozumieć pracę wykonywaną przez jednego z rodziców, opiekuna prawnego,
inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, w ramach stosunku
pracy, na podstawie umowy o pracę nakładcza, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej
umowy o świadczenie usług albo samozatrudnienia, a także pełnienie służby w ramach
stosunku
służbowego,
zakwalifikowanego
do
udziału
w
Projekcie;
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2. Projekt  projekt pt. „Żłobek Sprytne Misie szansą na aktywizację”” jest realizowany przez
Sprytne Misie Renata Trzeciak Ul. Puchalskiego 74/1, 15197 Białystok w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem konsultingowo- doradcze „Wrota Biznesu” ul. Nowy Świat 14 lok. 14,
15600 zawartej z Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Białymstoku, ul. Pogodna 22,15354 Białystok) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego

Województwa

Podlaskiego

na

lata

2014



2020,

Priorytet

II

Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 „Działania na rzecz równowagi
praca  życie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
3. Regulamin – regulamin uczestnictwa w Projekcie;
4. Rodzic – jedno z rodziców, opiekun prawny, inna osoba której sąd powierzył sprawowanie
opieki nad dzieckiem;
5. Uczestnik Projektu – Rodzic zakwalifikowany do udziału w Projekcie.

§3
Warunki uczestnictwa w projekcie
W latach 2016 – 2017 warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest spełnienie przez
Rodzica/Uczestnika następujących kryteriów:
1. Osoba zamieszkująca według Kodeksu Cywilnego teren m. Białystok.
2.

Osoba pełniąca funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 tj. powracająca na rynek pracy po
przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia.

3.

Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (zaświadczenie z
zakładu pracy).

4.

Osoba pozostająca bez zatrudnienia:
 osoba zarejestrowana w urzędzie pracy (zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub
kserokopia karta aktywizacji osoby bezrobotnej),
 osoba niezarejestrowana w urzędzie pracy (oświadczenie).
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§4
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja Uczestników do żłobka/projektu odbywać się będzie w okresie:
● nabór: 01.11.2016 – 31.01.2017 lub do wyczerpania miejsc,
2. W ramach naboru zostanie wyłonionych 32 Uczestników/czek Projektu.

3. Proces rekrutacji:
● weryfikacja na podstawie przedłożonych dokumentów – ustalenie spełniania
kryteriów rekrutacji do Projektu,
● ustalenie listy rankingowej i rekomendowanie osób według następującej punktacji:
 pierwszeństwo do zakwalifikowania do Projektu mają Rodzice z orzeczeniem
o niepełnosprawności (10 dodatkowych punktów),
 kobiety (10 dodatkowych punktów),
 pierwszeństwo matki/ ojcowie samotnie wychowujący dziecko (10 dodatkowych
punktów)
 pierwszeństwo rodzice wielodzietni powyżej 2 dzieci (10 dodatkowych punktów)
 preferowane osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (10 dodatkowych
punktów)
● ustalenie listy rezerwowej.
4. Wypełnienie i podpisanie przez rekomendowanych Rodziców dokumentów, na podstawie
których nastąpi formalne zakwalifikowanie do udziału w Projekcie tj. deklaracja
uczestnictwa, umowa, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. W przypadku przerwania udziału w Projekcie przez osobę zakwalifikowaną dopuszcza się
możliwość zakwalifikowania dodatkowych osób z listy rezerwowej po ponownym
zweryfikowaniu kryteriów formalnych na dzień przystąpienia danej osoby do Projektu.
6. Sprytne Misie Renata Trzeciak dopuszcza organizację naborów dodatkowych.
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§5
Obowiązki Uczestnika Projektu
1. Uczestnik Projektu musi wypełnić i podpisać: Deklarację Uczestnictwa w Projekcie, umowę
i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
2. Uczestnik Projektu przedstawia do wglądu Koordynatorowi Projektu dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie, o których mowa w §3

§6
Zasady monitoringu i kontroli

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne Sprytnym Misiom Renata
Trzeciak do wypełnienia kwestionariuszy, które będą przekazywane do Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Białymstoku.
2. Uczestnik Projektu składa oświadczenie, wyrażając własnoręcznym podpisem zgodę na
udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 6 do Umowy o dofinansowanie nr UDA RPPD.02.02.00200043/1600.
3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 2 przetwarzane będą w celu umożliwienia
monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.

§7
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień
niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i
polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
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3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 listopada 2016 r. do końca realizacji Projektu tj. do dnia
31 grudnia 2017 r.
4. Sprytne Misie Renata Trzeciak zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź
wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji
Projektu, dokumentów programowych lub innych.
5. Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.
6. Regulamin

jest

dostępny

na

stronie
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