Zał. nr. 6 do Umowy uczestnictwa w Projekcie
Dotyczy projektu nr POKL.01.05.00-00-274/12
pt. Żłobek „Koziołki”
Priorytet I. Zatrudnienie i integracja Społeczna
Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego
Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

§1
Cel Projektu
Projekt skierowany jest łącznie do 24 kobiet z Gminy Brwinów oraz gmin ościennych, które chcą
powrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka.
Projekt ma pomóc matkom posiadającym dzieci urodzone w latach 2010-2012 w godzeniu życia
zawodowego z życiem rodzinnym. Celem projektu jest stworzenie 14 miejsc dla dzieci w żłobku, który
pomoże Uczestnikom Projektu w powrocie do pracy zawodowej.

§2
Kto jest projektodawcą i do kogo jest adresowany Projekt
1. Projekt realizowany jest przez Katarzynę Brzeską, NIP: 844-169-75-43, w budynku przy ul.
Piłsudskiego 28 w Kaniach, gm. Brwinów
2. Projekt adresowany jest do matek wychowujących dzieci urodzone w latach 2010-2012, które
chcą powrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka.

§3
Terminy rekrutacji do Projektu i rozpoczęcia opieki nad dziećmi
1. Rekrutacja prowadzona będzie w następujących terminach:
- 15 marca – 30 kwietnia 2013r
- wrzesień 2013
- wrzesień 2014
2. Informacje o procesie rekrutacji zostaną opublikowane na stronie www.przedszkolekoziolki.pl w
zakładce Żłobek/Projekt Żłobek Koziołki i lokalnej prasie
3. Opieka nad dziećmi Uczestników Projektu realizowana będzie od maja 2013 do grudnia 2014 w
siedzibie Żłobka przy ul. Piłsudskiego 28 w Kaniach
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§5
Kto może ubiegać się o możliwość uczestnictwa w Projekcie
1. Osobami uprawnionymi do składania dokumentów rekrutacyjnych są kobiety, które spełniają
następujące warunki:
- są matkami dzieci urodzonych w latach 2010-2012
- mieszkają na terenie gminy Brwinów lub gmin ościennych w powiecie pruszkowskim
- z chwilą oddania dziecka do Żłobka powracają do pracy po przerwie związanej z
urodzeniem i wychowywaniem dziecka (Potwierdzenie zatrudnienia - zał. nr.4)
- lub
- posiadają status bezrobotnych po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem
dziecka (zaświadczenie z Urzędu Pracy – zał. nr 5)

§6
Zasady rekrutacji Uczestników Projektu
1. Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji będzie złożenie w siedzibie Żłobka kompletu
wymaganych dokumentów:
- Karty zgłoszenia dziecka (do pobrania ze strony internetowej www.przedszkolekoziolki.pl lub
w siedzibie Żłobka)
- Zał. nr 1 do umowy uczestnictwa w projekcie (Dokument potwierdzający spełnienie kryteriów
kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie)
- Zał. nr 2 do umowy uczestnictwa w projekcie (Deklaracja udziału w projekcie)
- Zał. nr 3 do umowy uczestnictwa w projekcie (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych)
- Zał. nr 4 do umowy uczestnictwa w projekcie (Dokument potwierdzający zatrudnienie
uczestnika projektu)
- Zał. Nr 5 do umowy uczestnictwa w projekcie (Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu
statusu osoby bezrobotnej)
2. Jednoczasowo w ramach Projektu opieką może być objętych maksymalnie 14 dzieci
3. Dodatkowa rekrutacja Uczestników Projektu w przypadku zwalniania się miejsc będzie
prowadzona na bieżąco zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej stworzonej w poprzednim
terminie rekrutacji
4. Aktualna lista rezerwowa w formie wydruku dostępna będzie w siedzibie Żłobka przy ul.
Piłsudskiego 28, w Kaniach.
5. Decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu podejmuje komisja rekrutacyjna, w której skład wchodzi
Kierownik Projektu i przedstawiciel Partnera na podstawie danych zawartych w Karcie zgłoszenia
do projektu oraz załączników do Umowy uczestnictwa w Projekcie, z uwzględnieniem
dodatkowych kryteriów w kolejności: niepełnosprawność, zamieszkanie na terenie gminy
Brwinów, samotne wychowywanie dziecka i kolejność zgłoszeń.
6. Od decyzji komisji rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.
7. Osoby ubiegające się o możliwość uczestnictwa w Projekcie zostaną poinformowane o wynikach
rekrutacji drogą telefoniczną i mailową
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§8
Jakie wsparcie otrzymają uczestnicy projektu.
1. W ramach Projektu oferowana jest w Żłobku opieka nad dziećmi w wieku od roku do trzech lat.
2. Opieka nad dziećmi Uczestników Projektu realizowana będzie od maja 2013 do grudnia 2014 w
dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00
3. Zakres opieki nad dziećmi Uczestników Projektu:
- opieka sprawowana przez wykwalifikowaną kadrę
- zabawy z językiem angielskim
- opieka logopedyczna
- wyżywienie w formie 5 posiłków dziennie
- pieluchy jednorazowe

§9
Obowiązki uczestników Projektu.
Na Uczestniku Projektu ciąży obowiązek:
1. wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, a w szczególności: ankiet
formularzy, deklaracji udostępnianych przez projektodawcę przez cały okres trwania Projektu,
2. dostarczania wymaganych przez Projektodawcę dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu
3. aktualizowania danych zawartych w projektowych dokumentach rekrutacyjnych
4. Uczestnicy projektu raz na kwartał zobowiązują się do przedstawiania oświadczeń dotyczących
zatrudnienia
5. Osoby rozpoczynające udział w projekcie ze statusem osoby bezrobotnej – raz na kwartał
składają informację w formie zaświadczenia o zatrudnieniu /oświadczenia o aktywnym
poszukiwaniu pracy ze wskazaniem podjętych działań (brak ww. informacji skutkuje
wykluczeniem z udziału w projekcie).

§ 10
Opłaty
1. Wysokość wpisowego i miesięcznej opłaty za żłobek określa Regulamin żłobka.
2. W okresie realizacji Projektu Uczestnikom przysługuje rabat w wysokości 50% opłaty miesięcznej
3. Wyrażając zgodę na udział w projekcie, uczestnik akceptuje wysokość opłaty miesięcznej
ustalonej w regulaminie żłobka.
4. Płatności dokonywane z góry na konto żłobka do 5-go dnia każdego miesiąca.

§ 11
Rezygnacja z udziału w projekcie.
1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie, co wymaga formy pisemnej z
zachowaniem 1-miesięczny okresu wypowiedzenia.
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2. Projektodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
a. naruszenia przez uczestnika projektu zobowiązań wynikających z zapisów Umowy
uczestnictwa w projekcie
b. naruszenia przez uczestnika projektu zobowiązań wynikających z zapisów Regulaminu
uczestnictwa w projekcie
c. złożenia oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane
d. zaległość w uregulowaniu opłaty za opiekę nad dzieckiem (powyżej 14 dni)
3. Projektodawca wypowiada uczestnikowi projektu Umowę uczestnictwa w Projekcie w formie
pisemnej podając datę, z którą matka przestaje być uczestnikiem projektu

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2013 r.

Zapoznałam się i akceptuję zapisy Regulaminu Projektu

................................................................
Data i podpis Uczestnika projektu
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