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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

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Utworzenie nowych miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3 w żłobku miejskim w świeciu przy ul. Łokietka”

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku miejskim w Świeciu przy ul.
Łokietka” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04252/19, 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 zawarta
w dniu ……………………………… 2019 r., pomiędzy:

gminą Świecie z siedzibą w Świeciu, kod pocztowy: 86-100, ul. Wojska Polskiego 124, NIP 559-10-03606, REGON 092351067, reprezentowaną przez Pana Waldemara Furę Kierownika Ośrodka
Oświaty i Wychowania w Świeciu, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ……………….. z
dnia ….. lipca 2019 r. udzielonego przez Pana Krzysztofa Kułakowskiego, Burmistrza Świecia,
zwanym dalej „Koordynatorem Projektu”

a
Panią/Panem ………………………………………………………………….(imię i nazwisko)
zamieszkałą/łym w gminie Świecie …………………………………………(kod pocztowy, miejscowość)
ul………………………………………………………………………………………………...
PESEL…………………………………………………………………………………………...
zwaną/ym dalej „Uczestnikiem”*

Koordynator Projektu i Uczestnik w dalszej części umowy będą zwani również łącznie „Stronami”.
Projekt pt: „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku miejskim w Świeciu przy
ul. Łokietka” jest realizowany przez gminę Świecie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu
zawartej
z
Urzędem
Marszałkowskim
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Nr
UM_WR.433.1.149.2019 z dnia 27.08.2019 r.
Projekt jest realizowany w okresie: 01.11.2019 r. -31.01.2022 r.
§1
1. Koordynator Projektu oświadcza, że Uczestnik został zakwalifikowany do udziału w projekcie
„Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku miejskim w Świeciu przy ul.
Łokietka”.
2. Biuro Projektu ma swoją siedzibę w Ośrodku Oświaty i Wychowania w Świeciu, pok. 36, tel. 52 33 11
525, e-mail: fura@swiecie.eu .
3. Adres korespondencyjny Biura Projektu: ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie

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/.
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§2
1. Uczestnik oświadcza, że wszystkie dane zawarte w dokumentacji rekrutacyjnej przedłożonej w toku
postępowania rekrutacyjnego (w tym w formularzu zgłoszeniowym), a także we wszystkich złożonych
oświadczeniach/zaświadczeniach są zgodne z prawdą i aktualne na dzień ..…….. oraz zobowiązuje się do
bezzwłocznego pisemnego poinformowania Kierownika wdrażającego/Koordynatora Projektu o każdej
ich zmianie oraz do okazania kopii aktualnych dokumentów w tym zakresie.
2. Uczestnik oświadcza, iż:
a. wyraża wolę uczestnictwa w projekcie;
b. zna i spełnia wszystkie kryteria uczestnictwa uprawniające do udziału w ww. projekcie (należy do
grupy docelowej projektu), o których mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
c. został poinformowany przez Kierownika wdrażającego/Koordynatora Projektu że ww. projekt jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
d. jest świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
Harmonogramem rekrutacji do żłobków dzieci w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3 w żłobku miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka”, Umową o korzystanie z usług
żłobka oraz pozostałymi dokumentami dotyczącymi projektu i akceptuje wszystkie ich postanowienia
oraz zobowiązuje się do ich stosowania.

§3
1. Uczestnik potwierdza, że jest mieszkańcem gminy Świecie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
sprawującym opiekę nad minimum 1 dzieckiem w wieku do 3 lat oraz spełnia co najmniej jedno z
poniższych kryteriów uczestnictwa w projekcie „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
w żłobku miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka”:
1) jest osobą powracającą na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, której w okresie
opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę,
2) jest osobą zatrudnioną,
3) jest osobą zatrudnioną, będącą jednocześnie w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim,
rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu kodeksu pracy,
4) jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, pozostającą bez pracy z uwagi na konieczność opieki nad
dzieckiem do lat 3 (obejmuje to również osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na
urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach wychowawczych w rozumieniu kodeksu pracy),
5) jest osobą długotrwale bezrobotną, pozostającą bez pracy z uwagi na konieczność opieki nad
dzieckiem do lat 3 (obejmuje to również osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na
urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach wychowawczych w rozumieniu kodeksu pracy).

§4
1. W ramach projektu Koordynator Projektu zobowiązuje się zapewnić i zrealizować na rzecz Uczestnika
wsparcie w postaci objęcia dziecka/dzieci Uczestnika opieką w wybranym Żłobku Miejskim przy ul.
Łokietka objętym projektem, do którego zostało zakwalifikowane dziecko/dzieci Uczestnika, w terminie
określonym w Umowie o korzystanie z usług żłobka poprzez zapewnienie dziecku opieki w warunkach
bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki
pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka.
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2. Głównym celem proponowanego wsparcia jest ułatwienie Uczestnikowi sprawującemu opiekę nad
dzieckiem/dziećmi w wieku do lat 3 powrotu lub wejścia na rynek pracy, poprzez zapewnienie
dziecku/dzieciom opieki w żłobku.
§5
Uczestnik zobowiązuje się do:
1. W przypadku osoby bezrobotnej - do dostarczenia Kierownikowi wdrażającemu/Koordynatorowi
Projektu w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy, a przypadku zakończenia udziału w projekcie w
ciągu 4 tygodni, 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) –dotyczy
uczestników, którzy mają przerwę w zatrudnieniu w związku z urodzeniem dziecka.
2. W przypadku osoby zatrudnionej – do utrzymania zatrudnienia przez okres pobytu dziecka/dzieci w
żłobku i dostarczenia Kierownikowi wdrażającemu/Koordynatorowi Projektu w ciągu 6 miesięcy od
podpisania umowy, a przypadku zakończenia udziału w projekcie w ciągu 4 tygodni dokumentu
potwierdzającego utrzymanie zatrudnienia na rynku pracy tj. umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej,
zaświadczenia od pracodawcy, dokumenty z Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej i Urzędu
Skarbowego potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej (wydruk z CEiDG).
3. Bieżącego informowania Kierownika wdrażającego/Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach
mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie.
4. Natychmiastowego informowania Kierownika wdrażającego/Koordynatora Projektu o zmianie
jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu zgłoszeniowym oraz o
zmianie swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia, utrata zatrudnienia).
5. Podania danych niezbędnych Koordynatorowi Projektu do systemu informatycznego SL2014, które
będą w nim przetwarzane zgodnie ze wzorem Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy o dofinansowanie projektu Nr UM_WR.433.1.149.2019
6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 5 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu,
kontroli i ewaluacji projektu.
§6
1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik zobowiązuje się, w terminie do 3 dni
roboczych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, dostarczyć do
Kierownika wdrażającego/Koordynatora Projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, emailem bądź za pośrednictwem poczty).
2. Rezygnacja z udziału projekcie przez Uczestnika, oznacza brak dalszej możliwości objęcia dziecka
Uczestnika opieką w żłobku i tym samym dziecko zostaje skreślone z listy dzieci przyjętych do żłobka.
3. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu:
a) podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji,
b) niedostarczenia dokumentów potwierdzających utrzymanie zatrudnienia o których mowa w § 5 pkt.2.
c) naruszenia zasad wynikających z niniejszego regulaminu lub umowy uczestnictwa.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika może on zostać dopuszczony
do kontynuacji uczestnictwa w projekcie, pomimo niepodjęcia zatrudnienia w okresie, o którym mowa w
§ 5 pkt. 2. Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności długotrwałą, przewlekłą chorobę
Uczestnika, której charakter uniemożliwia podjęcie zatrudnienia oraz długotrwałą, przewlekłą chorobę
członka rodziny. Uczestnik wówczas zobowiązany jest do przedstawienia wiarygodnych dokumentów
potwierdzających wystąpienie tych okoliczności.
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5. Dziecko Uczestnika, o którym mowa w ust. 4 może nadal uczęszczać do żłobka do końca trzeciego
miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały okoliczności o których mowa w pkt.4. Po upływie
tego terminu, mimo występujących okoliczności, o których mowa w pkt. 4, Uczestnik zostaje
wykluczony z udziału w projekcie, a jego dziecko skreślone z listy dzieci przyjętych do żłobka objętego
realizacją projektu.
6. W przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez Uczestnika, jego dziecko może
nadal uczęszczać do żłobka do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. We wskazanym okresie Uczestnik zobowiązany jest do
podjęcia zatrudnienia. Po upływie tego terminu w przypadku niepodjęcia zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w projekcie, a jego dziecko skreślone z listy dzieci
przyjętych do żłobka objętego projektem.
7. Decyzję o wykluczeniu lub możliwości kontynuacji udziału w projekcie przez Uczestnika podejmuje
Koordynator Projektu
8. Od decyzji o której mowa w pkt. 7, nie przysługuje Uczestnikowi odwołanie.
9. Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji projektu w przypadku
rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie
projektu Koordynator Projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika.
§7
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zakończenie trwania bądź wypowiedzenie Umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego
przy ul. Łokietka w Świeciu jest jednoznaczne z zakończenie trwania Umowy uczestnictwa w projekcie.
3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w
związku z realizacją umowy.
4. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu polubownie, Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie
poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Koordynatora Projektu.
§8
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Koordynatora
Projektu oraz jednym dla Uczestnika.

Koordynator Projektu

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

Czytelny podpis uczestnika Projektu
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tel. 52 33 11 525, e-mail: fura@swiecie.pl
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