Regulamin rekrutacji
z dnia 01 grudnia 2020
W RAMACH PROJEKTU
„Żłobek Motylki”
realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020;
Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
RPKP.08.04.02-04-0024/20

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Żłobek
Motylki”, dot. Utworzenia 32 miejsca opieki nad dziećmi tj. 32 miejsca opieki w
żłobku, realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 8
„Aktywni na rynku pracy”, Działanie 8.4. „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”,
Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”).
2. Beneficjentem projektu są FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU STER.
3. Dokumentacja oraz biuro mieści się w siedzibie żłobka, przy Ul. Fortecznej 8, 87-100
Toruń.
4. Biuro rekrutacji dla uczestników mieści się w budynku żłobka przy ul. Fortecznej 8,
87-100 Toruń.
5. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób opisany w § 4.
6. Rekrutacja odbywa się na zasadzie równości szans oraz dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
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§2
Grupa docelowa
1. Grupą docelową są osoby mieszkające, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, pracujące
lub uczące się na terenie miasta Torunia oraz Gminy Łysomice.
2. Osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po
urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, lub rodzice/opiekunowie
prawni pracujący, którzy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 bez otrzymania wsparcia nie będą w stanie utrzymać czynnego życia zawodowego
w tym:
 Osoby, które zaliczają się do osób powracających na rynek pracy po urlopie
macierzyńskim lub rodzicielskim (osoby, które w dniu przystąpienia do projektu
były osobami pracującymi),
 Osoby, które pozostają w stosunku pracy (osoby, które w dniu przystąpienia do
projektu były osobami pracującymi),
 Osoby wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi
do lat 3 (osoby, które w dniu przystąpienia do projektu pozostawały bez pracy, w
tym osoby przebywające na urlopie wychowawczym).

§3
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna spełniająca kryteria §2.
2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, aż do wyczerpania miejsc w
okresach (turach) maksymalnie 1-miesięcznych.
3. Uczestnik projektu przystępując do rekrutacji oświadcza, iż zapoznał się z
dokumentami regulaminowymi żłobka i zobowiązuje się do ich przestrzegania
oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
4. W rekrutacji brać udział mogą osoby spełniające zasady kwalifikowalności
określone w Wytycznych, a także w regulaminie konkursu wraz z obowiązującymi
załącznikami, jak i dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego
projektu.
5. W rekrutacji brać udział mogą osoby, które rozpoczną czynny udział w projekcie w
ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia danego naboru rekrutacji.
6. Potencjalny uczestnik zobowiązany jest wypełnić właściwy formularz rekrutacyjny
zgodnie z otrzymanym wzorem wraz z załącznikami, a także wyrazić zgodę na
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przetwarzanie danych osobowych. Złożony formularz winien mieć wypełnione
wszystkie pola (z uwzględnieniem informacji „nie dotyczy”).
7. Rekrutacja odbywa się dwuetapowo.
8. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna spełniająca poniższe warunki:
 Czy osoba zgłaszająca się do projektu jest bezrobotna lub bierna
zawodowo lub jest osobą pracującą, która powróci do pracy (po
urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) - należy przedstawić
oświadczenie lub odpowiednie zaświadczenie – jeśli dotyczy,
 Osoba pracująca - należy przedstawić oświadczenie lub odpowiednie
zaświadczenie – jeśli dotyczy,
 Czy osoba zgłaszająca się do projektu sprawuje opiekę nad dzieckiem
do lat 3 - oświadczenie po zakwalifikowaniu należy przedstawić do
wglądu akt urodzenia,
 Czy osoba zgłaszająca się do projektu jest osobą fizyczną mieszkającą w
rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracującą lub uczącą się na terenie
gminy Miasta Torunia lub Gminy Łysomice - należy przedstawić
oświadczenie.
9. Uczestnik projektu w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania
deklaracji uczestnictwa w projekcie musi spełniać wszystkie powyższe warunki
rekrutacyjne.
10. Ocena nastąpi na podstawie
 Formularza rekrutacyjnego
 Załączników
11. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryteriów z § 3 pkt. 1-3
niniejszego regulaminu, jest złożenie formularza rekrutacyjnego za
pośrednictwem
 poczty elektronicznej na adres e-mail: dr.project.torun@gmail.com;
 osobiście w Biurze rekrutacji tj. ul. Forteczna 8, 87-100 Toruń;
 poczty tradycyjnej na adres biura określonego w § 1 pkt. 3.
Formularz rekrutacyjny oraz dokumenty dostępne są w Biurze projektu oraz na stronie
internetowej pod adresem www.szkolamotyli.eu

§4
Zasady rekrutacji
1. Nabór będzie odbywał się w terminie ogłoszonym w biurze projektu oraz na stronie
internetowej.
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2. Kolejne nabory rekrutacyjny, będą to nabory uzupełniające, rekrutacja obejmuje
wolne miejsca opieki w związku, z czym liczba dostępnych miejsc opieki jest mniejsza
niż ilość utworzonych miejsc w projekcie.
3. Za rekrutację odpowiadać będzie komisja do spraw rekrutacji.
4. Podczas rekrutacji zostanie zachowana zasada równości szans oraz dostępności dla
osób niepełnosprawnych.
5. Rekrutacja będzie odbywać się dwu etapowo.
 I etap formalny
 II etap wg ustalonych kryteriów oraz regulaminu konkursu
 I etap rekrutacji – kryterium formalne zero – jedynkowe (w przypadku
niespełnienia jednego kryterium formularz zostaje odrzucony i nie podlega
dalszemu procesowi rekrutacji)
 Czy potencjalny uczestnik jest osobą fizyczną w wieku aktywności zawodowej
wyłączoną z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat
3
lub
powracającą
na
rynek
pracy
po
urlopach
macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych lub pozostającą w stosunku pracy
 oświadczenie lub zaświadczenie
 Czy sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 3
 akt urodzenia należy przedstawić do wglądu i oświadczenie na etapie
rekrutacji
 Osoba, która mieszka, pracuje bądź uczy się na terenie Miasta Torunia lub Gminy
Łysomice
 oświadczenie
6. II etap rekrutacji – decyduje liczba zdobytych punktów
 Dziecko jest wychowywane w niepełnej rodzinie – 6 pkt.
 Dziecko jest wychowywane w rodzinie wielodzietnej – 5 pkt.
 Niepełnosprawność dziecka – 4 pkt.
 Oboje rodziców/opiekunów pracuje - 3 pkt.
 Posiadanie więcej niż 1 dziecka w wieku do lat 3 – 2 pkt. za każde dziecko
powyżej
7. Utworzona zostanie również lista rezerwowa na wypadek, rezygnacji uczestnika.
8. Do projektu przyjmowane są osoby w kolejności najwyższa ilość punktów.
W sytuacji takiej samej ilości punktów, o przyjęciu decyduje czy uczestnik otrzymał
punkty za kryteria preferencyjne w projekcie. Jeżeli liczba punktów nadal była by taka
sama zadecyduje kolejność wpływu zgłoszeń.
9. W przypadku wykorzystania miejsc w projekcie osoby, które nie dostały się do
projektu z powodu niższej ilości punktów zostaną wpisane na listę rezerwową, w
kolejności według zdobytych punktów.
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10. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/czek
spełniających wymagane kryteria, aby możliwe było zrealizowanie określonych we
wniosku o dofinansowanie rezultatów oraz wskaźników.
11. Każdy potencjalny uczestnik winien dostarczyć wszelkie dokumenty na wezwanie
Operatora projektu, jeśli zaistnieje potrzeba dodatkowego udokumentowania
spełnienia kryteriów regulaminowych konkursu – w terminie 5 dni roboczych od
wystosowania prośby.

§5
Ogłoszenie wyników
1. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane drogą:
 Telefoniczną lub e-mailową
 W biurze placówki – zostanie wywieszona lista uczestników przyjętych do udziału
w projekcie
2. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą zobowiązane do stawiennictwa się
w biurze w celu podpisania stosownych dokumentów. W przypadku braku stawiennictwa
w wyznaczonym terminie bez uprzedniej zgody Beneficjenta na zmianę uczestnik zostaje
skreślony z listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
3. Wyniki Rekrutacji są ostateczne i potencjalnym uczestnikom nie przysługuje możliwość
odwołania się.
§6
Rezygnacja z udziału w projekcie
1. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie, zakwalifikowana na listę podstawową
ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez podania przyczyny, jeśli rezygnacja
zostanie zgłoszona pisemnie do Biura projektu najpóźniej na 3 dni robocze przed
rozpoczęciem udziału w nim.
2. Beneficjent projektu dopuszcza tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem
losowym, udokumentowanym rezygnację z udziału w projekcie w trakcie jego
trwania. W przypadku przeciwnym uczestnik winien zwrócić niekwalifikowalne koszty
swojego uczestnictwa.
3. Rezygnacja z udziału w projekcie jest procesem nieodwracalnym, uczestnik zostaje
skreślony z listy uczestników biorących udziału w projekcie na stałe.
4. Rezygnacja, o której mowa w § 6 pkt. 2 wymaga uzasadnienia w formie pisemnego
oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego do 7 dni od zaistnienia wskazanych
przyczyn.
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5. Uczestnik ma prawo do dobrowolnej rezygnacji z udziału w projekcie na etapie
rekrutacji, o czym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Beneficjenta.
6. Za rezygnację z udziału w projekcie uznaje się nieuzupełnienie wymaganych
dokumentów, nieprzystąpienie do II etapu rekrutacji, niepodpisanie umowy lub
uporczywy brak kontaktu z Uczestnikiem w wyznaczonym terminie.

§7
Pozostałe informacje
1. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie rozpoczyna udział w nim od dnia
podpisania deklaracji oraz innych stosownych dokumentów.
2. Potencjalny uczestnik projektu biorący udział w rekrutacji musi wyrazić zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu „Żłobek Motylki”.
3. Uczestnik ma prawo do wglądu, jak i poprawiania swoich danych osobowych,
przekazanych Beneficjentowi, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych DZ. U. z 2004 r. poz. 1182, z późn. zm.

§8
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez FUNDACJE
NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU STER. W przypadku zauważenia kwestii wymagającej
doprecyzowania lub interpretacji uczestnik projektu winien powiadomić Beneficjenta
niezwłocznie.
3. FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU STER zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian w Regulaminie rekrutacji w trakcie trwania projektu, o czym
niezwłocznie poinformuje Uczestników projektu
4. Regulamin będzie dostępny w Biurze Rekrutacji przy ul. Fortecznej 8, 87-100 Toruń
oraz na stronie internetowej www.szkolamotyli.eu
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2020 r., do końca realizacji Projektu.
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