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    REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  „UTWORZENIE 

NOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W ŻŁOBKU MIEJSKIM W ŚWIECIU 

PRZY UL. ŁOKIETKA” 

 

 

§1 

Definicje 
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:  

1. „Realizator Projektu” – Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-
100 Świecie;  

2. „Biuro Projektu” – miejsce, w którym przechowywana jest dokumentacja projektu oraz umożliwiony 

jest kontakt z personelem projektu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, 

3. „Dokumenty rekrutacyjne” – komplet dokumentacji rekrutacyjnej: wniosek o przyjęcie dziecka do 

żłobka, formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami i innymi dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie kryteriów uczestnictwa w Projekcie;  

4. „Projekt” – realizowany Projekt „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku 

Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka”; 

5. ,,Regulamin rekrutacji i uczestnictwa’’ – zbiór podstawowych informacji o Projekcie oraz zasad, w 
tym zasad rekrutacji, uczestnictwa i wykluczenia z Projektu;  

6. ,,Uczestnik/Uczestniczka Projektu’’- osoba spełniająca kryteria grupy docelowej, która jednocześnie 

podpisała Umowę uczestnictwa w Projekcie, Deklarację uczestnictwa w Projekcie i została 

zakwalifikowana do udziału w projekcie;  

 

 

§2 

Informacja o projekcie 
1. Projekt „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. 

Łokietka” realizowany jest przez gminę Świecie ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

2. Biuro Projektu znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie w siedzibie Realizatora 

Projektu. Biuro czynne jest w dni robocze w godzinach 08.00-15.00, tel/fax: 52 33 11 525 lub 52 33 30 

330, adres e-mail: fura@swiecie.eu, strona www:  http://www.ooiw.swiecie.net/. 

3. Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2019 r. – 31.01.2022 r.  

4. Obszar realizacji: gmina Świecie  

5. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19, Oś 

Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,  Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, 

Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

 

§3 

Cel Projektu 
1. Celem Projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 

poprzez utworzenie 80 nowych miejsc opieki dla 80 dzieci w wieku do lat 3 oraz zapewnienie bieżącego 

funkcjonowania tych miejsc w terminie od 01.11.2019-31.01.2022 r. na terenie gminy Świecie 

 

2. Realizator Projektu przyjmuje, że w wyniku realizacji Projektu:  

mailto:fura@swiecie.eu
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a) 60 osób powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po 

opuszczeniu programu,  

b) 20 osób znajdzie pracę lub będą poszukiwały pracy po opuszczeniu programu,  

c) po zakończeniu programu w żłobku będzie funkcjonowało 80 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3  

  

 

§ 4 

Grupa docelowa 
1. Uczestnikiem/uczestniczką Projektu jest rodzic/opiekun (kobiety i mężczyźni) sprawujący opiekę nad 

dzieckiem w wieku do lat 3, w tym:  

a) 60 osób pracujących w tym będących w stosunku pracy, które chcą powrócić na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (osoby przebywające na urlopach 
macierzyńskim, rodzicielskim1),  

b) 20 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na 

urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym.  
2. Łącznie w projekcie wsparciem objętych zostanie 80 Uczestników Projektu. 

3. W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, 

które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie od momentu podpisania umowy o świadczenie 

opieki nad dzieckiem do 4 tygodni od zakończenia przez Uczestnika udziału w Projekcie lu 

 

 

§ 5 

Zasady rekrutacji 
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed złożeniem dokumentów powinny zapoznać się z 

niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej Realizatora Projektu 

(http://www.ooiw.swiecie.net) i w Biurze Projektu.  

1. Rekrutacja będzie trwała w sposób ciągły od 04.XI.2019 do 10.01.2020 r.  do momentu wyczerpania  

się wolnych miejsc w żłobku. Przewidywany termin weryfikacji złożonych dokumentów w ciągu 

tygodnia od momentu zakończenia rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną 

poinformowane o tym fakcie w ciągu tygodnia od zakończenia weryfikacji dokumentów.  

2. Rekrutacja będzie się odbywać bezpośrednio w Żłobku Miejskim przy ul. Chmielniki 3, 86-100 

Świecie. Za proces rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu odpowiedzialny jest Koordynator 

projektu.  

3. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie zobowiązane są do dostarczenia/przesłania 

formularza zgłoszeniowego (zał. nr 2). Warunkiem udziału w projekcie będzie podpisanie umowy 

uczestnictwa w Projekcie (zał. nr 1),  deklaracji uczestnictwa (zał. nr 3) i zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (zał. nr 4). Dostęp do dokumentacji rekrutacyjnej (regulamin rekrutacji wraz z 

załącznikami) jest: w wersji elektronicznej: na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świeciu, tj. 

www.swiecie.eu oraz na stronie internetowej Ośrodka Oświaty i Wychowania www.ooiw.swiecie.net, w 

wersji papierowej: w sekretariacie żłobka oraz w Biurze Projektu. Kadra Projektu oferuje pomoc przy ich 

wypełnianiu w przypadku osób niepełnosprawnych.  

4. Każdy Kandydat na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu zostanie powiadomiony telefonicznie i/lub 

mailowo o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, terminie i miejscu rozpoczęcia formy wsparcia w 

postaci opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. W terminie 3 dni roboczych od wysłania informacji 

dotyczącej zakwalifikowania, Kandydat musi dać odpowiedź zwrotną z potwierdzeniem chęci 
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przystąpienia do udziału w projekcie. Osoby niezakwalifikowane z powodu braku miejsc, umieszczone 

zostaną na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji rodzica/opiekuna dziecka z udziału w projekcie 

będzie możliwe przyjęcie nowego dziecka do żłobka z listy rezerwowej zgodnie z kryteriami 

rekrutacyjnymi lub po przeprowadzeniu dodatkowego naboru.  

5. Personel projektu weryfikuje dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym i po stwierdzeniu 

kompletności wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz spełnienia kryteriów formalnych i 

premiujących Kandydata, zaprasza go na spotkanie w celu podpisania umowy, deklaracji uczestnictwa, 

zgody na przetwarzanie danych osobowych i dostarczenia przez Kandydata stosownych załączników (tj. 

urzędowe zaświadczenia i oświadczenia potwierdzające status na rynku pracy lub niepełnosprawność) w 

formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

 

6. Wymagane kryteria  formalne dostępu wraz z dokumentacją, którą należy złożyć na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału:  

- wiek dziecka do lat 3- oświadczenie na podstawie Formularza zgłoszeniowego,  

- osoba zamieszkująca gminę Świecie- oświadczenie na podstawie Formularza zgłoszeniowego  

- osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na 

wychowanie dziecka i przebywają na urlopie wychowawczym- (oświadczenie osoby biernej zawodowo, 

zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o zarejestrowaniu osoby jako bezrobotnej, 

zaświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym), 

- osoby pracujące - (zaświadczenie od pracodawcy, wpis do KRS, CEIDG). 

7. Kryteria merytoryczne, punktowane, które brane będą pod uwagę w sytuacji większej liczby zgłoszeń 

do udziału w projekcie, niż przewidzianych w nim miejsc żłobkowych:  

- dziecko z rodziny wielodzietnej (3 dzieci lub więcej) - 20 pkt (oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata, akty urodzeń do wglądu); 

- dziecko niepełnosprawne - 20 pkt (orzeczenie o niepełnosprawności dziecka); 

- dziecko ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 10 pkt (oświadczenie rodzica); 

- rodzice są zatrudnieni, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą 

albo przynajmniej jedno z rodziców ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą 

niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji(orzeczenie o niepełnosprawności) - 5 

pkt. 

Do Projektu zostaną przyjęte osoby, które spełnią wszystkie kryteria formalne dostępu kolejność 

przyjęć będzie ustalona wg liczby należnych punktów dodatkowych; przy jednakowej liczbie 

punktów o przyjęciu do Żłobka zadecyduje publiczne losowanie w obecności wszystkich 

zainteresowanych..  

 

8. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są w pierwszym dniu udzielanego 

wsparcia do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie zał. nr 1, deklaracji uczestnictwa w Projekcie, 

oświadczenia potwierdzającego status Uczestnika/Uczestniczki na rynku pracy i zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

9. Osoby pracujące zobowiązane są do dostarczenia aktualnego zaświadczenie od pracodawcy o powrocie 

z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego po zakończeniu tego urlopu, a w przypadku urlopu 

wychowawczego z datą pierwszego dnia pobytu dziecka w żłobku,  



 
 
 

                        
                  Gmina 
                                                                                                                                                                                                                                  Świecie  
                                                             

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w 

Świeciu przy ul. Łokietka 
Projekt nr RPKP.08.04.02-04-0025/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

 

 

Realizator Projektu/Biuro Projektu: 
Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu 

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 

tel. 52 33 11 525,  e-mail: fura@swiecie.pl 

www.ooiw.swiecie.net/. 
 

 

 

10. Osoby pozostające bez zatrudnienia zobowiązane są do dostarczenia w ciągu 4 tygodni  od dnia 

zakończenia udziału w programie zaświadczenia potwierdzającego powrót do pracy/zaświadczenia z 

Powiatowego Urzędu Pracy o poszukiwaniu pracy lub dokumentów potwierdzających wejście na rynek 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka tj. umowy o pracę, umowy 

cywilno-prawnej, zaświadczenia od pracodawcy, dokumentów z Centralnej Ewidencji i Działalności 

Gospodarczej i Urzędu Skarbowego potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej (wydruk z 

CEiDG) 11. Wszyscy Uczestnicy Projektu zobowiązani są do dostarczenia do 4 tygodni od zakończenia 

udziału w projekcie zaświadczenia od pracodawców/wyciąg z CEIDG potwierdzające zatrudnienie na 

rynku pracy.  

11. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego w celu weryfikacji danych 

dot. imienia, nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia.  

12. Zakwalifikowanie do projektu zobowiązuje Uczestników/Uczestniczki Projektu do wnoszenia, w 

okresie realizacji projektu tj świadczenia usługi opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, stałej opłaty 

miesięcznej w wysokości około 200 zł. Opłata jest płatna przelewem do 10 dnia każdego miesiąca na 

rachunek bankowy o numerze 33 1160 2202 0000 0000 7681 6256 – Bank Millenium S.A. o/Świecie. 

13. Dokumenty nie podlegają zwrotowi i przechowywane są w Biurze Projektu.  

 

 
 

 

                                                               

 

 

 

            Koordynator Projektu 


