REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Aktywizacja zawodowa osób wyłącznych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi
dziećmi, przez utworzenie 15 nowych miejsc w żłobku Katilandia w Zawierciu”
§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (dalej „Regulamin”) określa
warunki rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa
osób wyłącznych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez utworzenie
15 nowych miejsc w żłobku Katilandia w Zawierciu” (dalej "Projekt").
2. Projekt jest realizowany przez Katarzynę Tylko prowadzącą działalność gospodarczą
pod nazwą Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Katilandia" Katarzyna
Tylko, będącą właścicielem i organem prowadzącym Żłobek "Katilandia", z siedzibą w
miejscowości Zawiercie (42-400), przy ul. Siewierskiej 74 (zwaną dalej „Realizatorem
projektu”), na podstawie Umowy o dofinansowanie nr: UDARPSL.08.01.03-24028H/18-00, zawartej z Zarządem Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 30 osób, w tym 15 kobiet i
15 mężczyzn, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez zwiększenie
w latach 2019-2021 dostępności opieki w żłobku w Zawierciu dla 15 dzieci, co
umożliwi Rodzicom/Opiekunom prawnym powrót na rynek pracy.
4. Informacje dotyczące Projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie
internetowej: http://www.katilandia.pl/.
§2
Słownik pojęć
Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie:
1. Realizator projektu – Katarzyna Tylko prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Katilandia" Katarzyna Tylko,
z siedzibą w miejscowości Zawiercie (42-400), przy ul. Siewierskiej 74;
2. Projekt – projekt realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDARPSL.08.01.03-24028H/18-00 – pn. „Aktywizacja zawodowa osób wyłącznych z
rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez utworzenie 15 nowych miejsc
w żłobku Katilandia w Zawierciu”;
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3. Placówka - Żłobek "Katilandia" prowadzony przez Realizatora Projektu;
4. Dziecko - dziecko zakwalifikowane do korzystania z opieki w Placówce, którego
Uczestnik Projektu jest rodzicem/opiekunem prawnym;
5. Rodzic/Opiekun prawny – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie Dziecka do
udziału w Projekcie;
6. Uczestnik Projektu – Rodzic/Opiekun prawny zakwalifikowany do udziału w
Projekcie;
7. Osoba powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – osoba,
która w dniu przystąpienia do projektu jest pracująca i przebywa na urlopie
macierzyńskim/rodzicielskim;
6. Osoba powracająca na rynek pracy/ poszukująca pracy – osoba, która w dniu
przystąpienia do projektu jest bezrobotna lub bierna zawodowo, tj. przebywa na urlopie
wychowawczym;
7. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień objęcia wsparciem Uczestnika Projektu w
Projekcie;
8. Miejsce realizacji Projektu oraz adres Biura projektu - Dwujęzyczne Niepubliczne
Przedszkole i Żłobek "Katilandia" Katarzyna Tylko, przy ul. Siewierskiej 74, 42-400
Zawiercie;
9. Komisja Rekrutacyjna - osoby powołane przez Dyrektor Placówki w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji Uczestników Projektu.
§3
Okres realizacji projektu
1. Projekt jest realizowany w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. na
terenie powiatu Zawierciańskiego.
§4
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikami Projektu będzie 30 Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci w wieku
do lat 3, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, które zostaną objęte opieką w
Placówce w okresie od 01.08.2019 r. do 30.06.2021 r.
2. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w Projekcie będą Rodzice/Opiekunowie
prawni, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie, tj. złożą wypełniony i
własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy w wymaganej formie, oraz które
spełnią równocześnie następujące kryteria:
Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób wyłącznych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez
utworzenie 15 nowych miejsc w żłobku Katilandia w Zawierciu”

a) zamieszkują/pracują/uczą się na terenie powiatu zawierciańskiego;
b) sprawują opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3;
c) powracają na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (zaliczane do
osób pracujących, które w dniu przystąpienia do projektu muszą być jeszcze na urlopie
macierzyńskim lub rodzicielskim), lub są wyłączone z rynku pracy w związku ze
sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (osoby, które w dniu
przystąpienia do projektu pozostają bez pracy, w tym osoby przebywające na urlopie
wychowawczym – bezrobotne i bierne zawodowo) i chcą powrócić na rynek pracy.
3. Każdy Rodzic/Opiekun prawny w procesie rekrutacji może uzyskać punkty za
spełnienie dodatkowych kryteriów, tj.:
a) osoby samotnie wychowujące dzieci w wieku do 3 lat - 20 punktów;
b) osoby okresowo pozostające bez pracy (przez 24 miesiące lub powyżej 24 miesięcy)
- 20 punktów;
c) osoby o niskim poziomie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym - 20
punktów;
d) osoby z niepełnosprawnościami - 10 punktów;
e) osoby opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnościami - 10 punktów;
e) osoby opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnościami - 10 punktów;
4. Rodzice/Opiekunowie prawni Dziecka oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem
Projektu oraz spełniają warunki uczestnictwa w nim określone.
5. Rodzice/Opiekunowie prawni Dziecka są świadomi odpowiedzialności za składanie
nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których zostali zakwalifikowani do udziału
w Projekcie, tj. oświadczeń, że:
a) wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą;
b) zapoznali się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i akceptują jego
warunki;
c) zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie i formularzu zgłoszeniowym są
uprawnieni do uczestnictwa w Projekcie;
d) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych
z procedurą rekrutacji oraz realizacją Projektu;
e) wyrażają zgodę na prowadzenie wobec siebie postępowania rekrutacyjnego,
mającego na celu określenie ich predyspozycji do udziału w Projekcie;
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f) zostali poinformowani, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej –
Europejskiego Funduszu Społecznego;
g) są świadomi, iż złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem ich do udziału w Projekcie;
h) w razie złożenia przeze nich oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego
obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie ich udziału w Projekcie,
Realizator Projektu będzie miał prawo dochodzić od nich roszczeń na drodze
cywilnoprawnej;
i) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw
publicznych;
j) zobowiązują się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu o zmianie
jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu
zgłoszeniowym
§5
Zakres wsparcia
1. Stworzenie i uruchomienie 15 dodatkowych miejsc opieki w żłobku w Zawierciu.
2. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem
ze środków EFS, które potrwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia udziału
w Projekcie.
3. Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości
szans, w tym równości płci, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą
niedyskryminacji.
§6
Procedury rekrutacji
1. Rekrutacja odbywa się na terenie województwa śląskiego, w szczególności powiatu
zawierciańskiego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Rekrutacja będzie prowadzona przez właściciela/Dyrektora Placówki.
3. Rekrutacja ma charakter otwarty i prowadzona będzie w sposób bezstronny, jawny,
z warunkami jednakowymi dla wszystkich Uczestników, na zasadzie równych szans, w
tym równości ze względu na wiek, płeć, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
4. Zgłoszenie do Projektu odbywa się na podstawie złożenia formularza
zgłoszeniowego, dostępnego:
- na stronie internetowej Realizatora projektu: http://www.katilandia.pl/;
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- w Biurze Projektu: ul. Siewierska 74, 42-400 Zawiercie;
Formularz zgłoszeniowy można składać :
- osobiście w Biurze Projektu; ul. Siewierska 74, 42-400 Zawiercie;
- za pośrednictwem poczty/firm kurierskich na adres Biura Projektu.
5. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie, Rodzice/Opiekunowie
prawni zobowiązani są do podpisania Deklaracji uczestnictwa oraz niezbędnych
oświadczeń.
6. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zobowiązane są
dostarczyć w terminie do 10 dni od powzięcia informacji o zakwalifikowaniu do
udziału w Projekcie do siedziby Realizatora projektu niezbędne dokumenty ich
dotyczące, tj.:
a) zaświadczenie/oświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim lub
rodzicielskim i powrocie do pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu/umowa o pracę);
lub zaświadczenie z PUP potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego lub
oświadczenie o pozostawaniu osobą nieaktywną zawodowo (nie zarejestrowaną w
Urzędzie pracy), która chce powrócić na rynek pracy;
lub oświadczenie o pozostawaniu osobą bierną zawodowo (urlop wychowawczy)
będącą poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem, która
chce powrócić na rynek pracy;
b) zaświadczenie/orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub opinii o wczesnym
wspomaganiu rozwoju (jeśli dotyczy).
7. W przypadku niezłożenia w terminie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 6
niniejszego Regulaminu uznaje się, że osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie
zrezygnowała z uczestnictwa w nim. Osoba taka zostaje skreślona z listy osób
zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, a jej miejsce zajmuje kolejna osoba z listy
rezerwowej (dot. danej kategorii).
8. Wyniki rekrutacji Uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie i lista
rezerwowa zostanie upubliczniona w budynku Placówki. Rodzicowi przysługiwać
będzie odwołanie do Dyrektor Placówki od decyzji o przyjęciu Dziecka do Placówki.
9. Rodzice/Opiekunowie prawni Dzieci zaproszonych do udziału w Projekcie są
zobowiązani do potwierdzenia chęci udziału w Projekcie oraz do podpisania umowy
cywilno-prawnej z Realizatorem Projektu. Brak potwierdzenia oraz niepodpisanie
umowy traktowane będzie, jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w Placówce oraz
automatyczne skreślenie z listy.
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§7
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu
1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
a) zgłaszania uwag i oceny wsparcia, które otrzymuje w Projekcie;
b) rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia kosztów przed uzyskaniem
pierwszego wsparcia;
c) rezygnacji z udziału w Projekcie w dowolnym momencie uczestniczenia na zasadach
opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
a) poniesienia kosztów wyżywienia wysokości do 210 zł miesięcznie przez okres 12
miesięcy;
b) wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów
związanych z realizacją Projektu.
§8
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku
zaistnienia sytuacji losowej, która uniemożliwia dalszy udział w Projekcie. Sytuacja
taka musi zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją.
2. Rodzice/Opiekunowie prawni mają obowiązek zgłoszenia Realizatorowi Projektu
informacji o rezygnacji z udziału w Projekcie poprzez złożenie oświadczenia w formie
pisemnej pod rygorem nieważności z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia
liczonym od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie
ww. oświadczenia.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy
uczestników w przypadku:
a) naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień niniejszego Regulaminu i/lub
Umowy uczestnictwa oraz zasad współżycia społecznego,
b) nieuiszczenia comiesięcznej opłaty za wyżywienie dziecka w terminie, co w
konsekwencji skutkuje wypowiedzeniem umowy,
c) podania nieprawdziwych danych w złożonych dokumentach.
4. Wykluczenie, o którym mowa w § 8 ust. 3 skutkuje:
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a) rozwiązaniem Umowy uczestnictwa w projekcie bez wypowiedzenia oraz
b) koniecznością pokrycia przez Uczestnika 100% kosztów poniesionych przez
Realizatora Projektu w związku z udziałem Uczestnika w Projekcie (od dnia podpisania
uzyskania pierwszego wsparcia do dnia powzięcia przez Organizatora informacji o
zaistnieniu w/w sytuacji) wraz z odsetkami w wysokości określonej przez Instytucję
Zarządzająca.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w
przypadku rozwiązania Umowy o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą.
§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres
realizacji Projektu.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany
Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
postanowienia Umowy uczestnictwa lub umowy o świadczenie usług Placówki zawarta
z każdym z Uczestników Projektu oraz Statutu Placówki.
3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie i ww. umowach rozstrzygane
będą przez Realizatora Projektu.
4. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
5. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu.
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