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§ 1 
Definicje 

1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pt. „Opieka nad maluszkami – Tuli, luli” nr RPWM.10.04.00-

28-0018/18 realizowany jest w ramach w ramach Osi Priorytetowej RPWM.10.00.00 - 

Regionalny rynek pracy, Działania RPWM.10.04.00 - Pomoc w powrocie lub wejściu na 

rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 

2. Projektodawca – HANNA WASIAK DOM ROZWOJU MALUCHA PROMYCZEK 

3. Beneficjent ostateczny – matka/ojciec sprawujący/a opiekę nad dzieckiem do lat 3 

 
§ 2 

Informacje o projekcie 
 

1. Projekt „Opieka nad maluszkami – Tuli, luli” realizowany jest przez HANNA WASIAK DOM 

ROZWOJU MALUCHA PROMYCZEK, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020, Priorytet 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na 

rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. 

2. Projekt obejmuje swym zasięgiem powiat m. Olsztyn i powiat olsztyński. 

3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 

państwa. 

4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2019 do 31.01.2021. 

5. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 24 Beneficjentów ostatecznych. 

 
§ 3 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. 

„Opieka nad maluszkami – Tuli, luli”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. HANNA WASIAK DOM ROZWOJU MALUCHA PROMYCZEK, zwana dalej Projektodawcą, 

będzie dążyć do zakwalifikowania do udziału w ramach projektu 24 osoby. 

3. Osobą odpowiedzialną za podejmowanie kluczowych decyzji jest kierownik projektu – Hanna 

Wasiak. 

4. Rozstrzyganie spraw, które nie są objęte niniejszym Regulaminem pozostaje w gestii 

kierownika projektu. 
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5. Rekrutacja rozpocznie się 11.03.2019r. i będzie trwała do 31.03.2019r. W przypadku 

napływu większej ilości zgłoszonych osób, niż przewidzianych miejsc w projekcie, powstanie 

lista rezerwowa.  

 
§ 4 

Beneficjenci Ostateczni 

1. Osoby w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące powiat m. Olsztyn lub powiat 

olsztyński – osoby zamieszkałe na obszarze powiatów w rozumieniu przepisów KC, które są 

wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub 

pracujące i jednocześnie sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. 

 
§ 5 

Założenia projektu  

1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2019r. do 31.01.2021r. 

2. Projekt przewiduje wsparcia w formie: objęcia opieką dzieci do lat 3 w nowoutworzonej 

placówce w Olsztynie przy ul. Wojska Polskiego 70a w okresie 01.06.2019r.r. – 31.01.2021r., 

jako instrumentu oddziaływującego na sytuację zawodową 24 opiekunów, utrudnioną ze 

względu na sytuację rodzinną wynikającą z opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: 12 osób 

pracujących oraz 12 osób biernych/bezrobotnych. 

 
§ 6 

Warunki uczestnictwa 
 

1. Osobowe kryteria dostępu: 

a. osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – w wieku aktywności zawodowej, w tym:  

 osoby bezrobotne i bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały 

karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie 

wychowawczym w rozumieniu ustawy Kodeks pracy. 

 osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby przebywające 

na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) 

b. osoby zamieszkujące powiat m. Olsztyn lub powiat olsztyński – osoby zamieszkałe na 

obszarze gmin w rozumieniu przepisów KC. 

2. Kryteria dodatkowo punktowane: 

a. Kobieta +2pkt. 

b. Osoba z terenów wiejskich +2pkt. 

c. Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności +5pkt. 
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d. Rodzic dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności +5pkt. 

e. Osoba z rodziny wielodzietnej +2pkt. 

f. Osoba o niskich zarobkach +2pkt. 

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 6 pkt. 1a. i 1b. 

niniejszego regulamin, jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną lub złożenie w 

zamkniętej kopercie pod adresem Bartąg ul. Irysowa 5, 10-687 Bartąg od poniedziałku do 

piątku w godzinach 9:00-14:00 przez potencjalnego Uczestnika/Uczestniczkę:  

a) kwestionariusza rekrutacyjnego 

b) oświadczenia potwierdzającego kwalifikowalność uczestnika projektu  

c) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

4. Dokumenty wymienione w §6 pkt. 3 dostępne są na stronie internetowej Projektodawcy - 

http://www.zlobekolsztyn.pl/ w zakładce Aktualności, a także w biurze pod adresem Bartąg 

ul. Irysowa 5, 10-687 Bartąg od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 i stanowią 

załączniki do niniejszego regulaminu. 

5. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwych 

formularzach, opatrzone datą oraz czytelnym podpisem uczestnika. 

6. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni 

uczestnicy/uczestniczki, którzy zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie zostaną o tym 

poinformowani 10.04.2019r. 

 
§ 7 

Zasady rekrutacji 
 

1. Regulamin określa kryteria rekrutacji Beneficjentów/tek Ostatecznych projektu „Opieka nad 

maluszkami – Tuli, luli”, realizowanego przez HANNA WASIAK DOM ROZWOJU MALUCHA 

PROMYCZEK (zwany dalej projektodawcą) w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4 

Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do 

lat 3, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, pełniącym 

rolę Instytucji Pośredniczącej. 

2. Projektodawca jest odpowiedzialny za dokonanie naboru uczestników/uczestniczek projektu. 

3. Proces rekrutacji rozpocznie się 11.03.2019r. i będzie trwał do 31.03.2019r. 

4. Projektodawca zakłada możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej. 

5. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację uczestników do projektu prowadzi kierownik 

projektu. 

http://www.zlobekolsztyn.pl/
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6. Beneficjenci Ostateczni będą informowani o rekrutacji za pośrednictwem: informacji na 

stronie www Projektodawcy - http://www.zlobekolsztyn.pl/, ogłoszenia na stronie 

www.niepelnosprawni.pl, wykorzystanie massmediów, wydruk ulotek i plakatów, poczta 

pantoflowa. 

7. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

a. wypełnienie dokumentów określonych w § 6 pkt 3 i dostarczenie  lub przesłanie do Biura 

Projektu, 

b. weryfikacja złożonych dokumentów, 

c. sporządzenie listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej, 

d. przesłanie poczta elektroniczną i/lub telefonicznie informacji do wszystkich osób, które 

zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie. 

e. w momencie, gdy na 1 miejsce do projektu będzie kilka osób z taką samą punktacją o 

przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

8. Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans K i M na rynku pracy-

informacje o równym dostępie do projektu K i M w ogłoszeniu Projektodawca zapewni również 

dostępność i możliwość Uczestnictwo w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć, rasę 

lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność. Pomieszczenia, w 

których utworzone zostaną miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, zlokalizowane będą na 

parterze, co jest znacznym ułatwieniem w przypadku osób z orzeczeniem o 

niepełnosprawności. 

9. W przypadku pytań prosimy pisać na adres e-mail zlobek.rekrutacja.zlobek@wp.pl lub 

dzwonić pod numer 518 701 760. 

 

§ 8 
Warunki przyjęcia uczestników projektu 

 
1. O zakwalifikowaniu kandydata/kandydatki do projektu będą decydowały następujące kryteria: 

a. kryteria formalne – złożenie w Biurze Projektu poprawnie wypełnionych dokumentów 

rekrutacyjnych; 

b. kryteria dodatkowo punktowane: 

- Kobieta +2pkt. 

- Osoba z terenów wiejskich +2pkt. 

- Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności +5pkt. 

- Rodzic dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności +5pkt. 

- Osoba z rodziny wielodzietnej +2pkt. 

- Osoba o niskich zarobkach +2pkt. 

http://www.zlobekolsztyn.pl/
mailto:zlobek.rekrutacja.zlobek@wp.pl
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c. wynik selekcji ze względu na kryterium grupy docelowej wymienionej w §  6 pkt niniejszego 

regulaminu. 

2. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi telefoniczne i/lub pocztą elektroniczną.  

 

§ 9  
Wkład własny uczestników projektu 

 

1. Uczestnicy/uczestniczki projektu są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego do projektu 

w formie comiesięcznego czesnego w wysokości 100,00 zł, wpłacanego bezpośrednio na 

konto Wnioskodawcy prowadzone w mbank o numerze 11 1140 2004 0000 3002 7825 6790  

tytułem: Imię i nazwisko uczestnika projektu (rodzica) oraz miesiąc, którego dotyczy opłata. 

2. Wkład własny w postaci czesnego za sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 zostanie 

wpłacone na konto obsługujące wpłaty w ramach realizacji projektu każdego miesiąca do 10 

dnia danego miesiąca. 

 

§ 10 Słowniczek definicji 

1. Osoby bezrobotne – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni 

są zaliczani do osób bezrobotnych. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń 

z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. Taka sytuacja ma miejsce w momencie, 

gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona 

nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W 

związku z tym należy ją traktować jako osobę bezrobotną. 

2. Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej 

(tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoby będące na urlopie wychowawczym są 

uznawane za bierne zawodowo, chyba, że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas 

status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. 

osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, że jest niezatrudniona 

nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W 

związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba, że jest 

zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę 

bezrobotną. 

3. Osoby z niepełnosprawnościami - osoby z niepełnosprawnościami stanowią osoby 

niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
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społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 

z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z 

późn. zm.). 

4. Rodzina wielodzietna - Rodzina wielodzietna, zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia 

Prawo oświatowe, to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.  

5. Osoba o niskich zarobkach - dochody netto na 1 członka rodziny (średnia z ostatnich 3 

pełnych miesięcy kalendarzowych wynoszą do 800,00zł. 

 
§ 11 

Prawa uczestnika projektu 
 

1. Każdy uczestnik/ uczestniczka projektu ma prawo do: 

a. kontaktu z personelem projektu,  

b. zgłaszania uwag i ocen w zakresie wsparcia jakim został objęty wsparciem. 

 
§ 12 

Obowiązki uczestnika projektu 
 

1. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do: 

a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

b. zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, 

c. udziału w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych w ramach projektu, 

d. bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

jego dalszy udział w projekcie, 

e. bieżącego informowania personelu projektu o zmianie swojego statusu (spełnienia warunków 

zapisanych w §  6) – w ciągu 1 dnia od jego zmiany. 

f. przekazania do 4 tyg. od zakończenia udziału w projekcie informacji dotyczącej jego/jej 

statusu na rynku pracy. 

g. przekazania informacji na temat mojej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu projektu, w 

tym w szczególności dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie pracy po 

zakończeniu udziału w projekcie. 

 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz decyzję podejmuje kierownik projektu. 
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2. Projektodawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

3. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamiany w dokumentach programowych i 

wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 

4. Warunkiem udziału uczestnika/uczestniczki w projekcie jest wyrażenie zgody na 

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2019r. roku i obowiązuje w całym okresie 

realizacji projektu. 

Regulamin przygotowany przez: 

                               Kierownika Projektu – Hannę Wasiak 

Aktualizacja z dnia 07.03.2019r. 


