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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„Aktywny rodzic-Aktywne dziecko w Gamie.” 

 

§ 1. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników/Uczestniczek do projektu „Aktywny 

rodzic-Aktywne dziecko w Gamie” oraz warunki zakwalifikowania do: nowo utworzonej 

grupy żłobkowej dzieci do lat trzech, w tym dzieci z opinią o WWR  

 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 05.Zatrudnienie w ramach Działania 05.03 Opieka nad dziećmi do lat trzech,  

 

3. Beneficjentem projektu jest Niepubliczne Przedszkole Gama Tomasz Filbrandt                     

ul. Grunwaldzka 9 82-500 Kwidzyn. 

 

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

      Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Aktywny rodzic-Aktywne dziecko w  

                           Gamie.” realizowany przez Niepubliczne Przedszkole Gama Tomasz Filbrandt,    

                           ul. Grunwaldzka 9 82-500 Kwidzyn. 

Regulaminie  –  należy  przez  to  rozumieć  Regulamin  uczestnictwa  w  projekcie   

                           pn. „Aktywny rodzic-Aktywne dziecko w Gamie.” 

Beneficjencie –należy przez to rozumieć Niepubliczne przedszkole Gama Tomasz Filbrandt  

                         ul. Grunwaldzka 9 , 82-500 Kwidzyn 

 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 11.2018 r. do 30.09.2020 r. 

 

6. W realizację projektu zaangażowany jest partner projektu: 

- Stowarzyszenie Remedium 82-522 Sadlinki ul. Jaworowa 9 
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7. Projekt skierowany jest do 45 opiekunów prawnych opiekujących się dziećmi do lat 3. 

Uczestnicy są bezrobotni, bierni zawodowo, pozostający poza rynkiem pracy ze względu na 

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

zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach wychowawczych , a 

także do  osób pracujących opiekujących się dziećmi do lat 3  

8. Głównym celem Projektu jest umożliwienie powrotu lub utrzymania zatrudnienia dla 45 osób 

opiekujących się dziećmi do lat 3 

9. Celami szczegółowymi są:  

a) umożliwienie powrotu na rynek pracy 15 uczestnikom projektu/opiekunom prawnym 

(osobom bezrobotnym, biernym zawodowo) opiekującym się dziećmi do lat3, w tym 10 

kobietom 

b) utrzymanie zatrudnienia przez 30 opiekunów prawnych opiekujących się dziećmi do lat 3, 

w tym przez 20 kobiet, 

c) utworzenie 45 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 5 dla dzieci z opinią o 

wczesnym wspomaganiu rozwoju (WWR) 

d) stworzenie warunków do kompleksowego wsparcia rozwoju dzieci do lat 3 z opinią o 

WWR 

e) umożliwienie rozwoju zawodowego kobiet, 

 

 

 

§ 2. 

 

UCZESTNICY/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

 

 

1.  45 opiekunów prawnych opiekujących się dziećmi do lat 3, będących osobami bezrobotnymi, 

biernymi zawodowo, pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad 

dziećmi w wieku do 3 lat, w tym osobami, które przerwały karierę zawodową ze względu na 

urodzenie dziecka lub przebywającymi na urlopach wychowawczych , a także będące osobami 

pracującymi,  opiekującymi się dziećmi do lat 3  
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§ 3. 

ZASADY REKRUTACJI 

 

1. Termin rekrutacji  obejmuje okres  02.2019-06.2019 

 

2. W trakcie  procesu rekrutacji wyłonionych zostanie łącznie 45 opiekunów prawnych  dzieci 

do lat 3, którzy  spełniają kryteria opisane w  § 1 ust.7, a których dzieci następnie zostaną 

przyjęte do nowopowstałej grupy żłobkowej. W pierwszym okresie tj. do 06 2019 zostanie 

wyłonionych 15 takich opiekunów. Kolejnych 30 opiekunów prawnych zostanie 

wyłonionych w terminie do 09.2019. 

 

3. Uczestnikiem/uczestniczką projektu może zostać osoba, która spełni jeden z następujących 

warunków: 

a) jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo z uwagi na opiekę nad dzieckiem do lat 3 

b) jest osobą, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka a 

obecnie opiekuje się dzieckiem do lat3 

c) jest osobą przebywającą na urlopie wychowawczym, opiekującą się dzieckiem do lat 3 

d) jest osobą pracującą, opiekującą się dzieckiem do lat 3 

e) jest osobą pracującą lub pozostającą bierną zawodowo , opiekująca się dzieckiem z 

opinią o WWR 

Dodatkowo, każda z powyższych osób, musi dopełnić wszystkich formalności określonych 

w niniejszym regulaminie. 

 

4. Kryteria doboru dzieci do nowoutworzonej grupy:  

- kryteria formalne do projektu – dzieci opiekunów prawnych z  terenu powiatu    

  Kwidzyńskiego.  

-dzieci w wieku do lat 3, lub dzieci z opinią o WWR 

- System preferencji:  

       - kobiety, chcące powrócić na rynek pracy , które mają pod opieką dziecko do lat3     

         2 pkt. 

       - kobiety , które chcą utrzymać zatrudnienie ,mające pod opieką dziecko do lat 3 

         2 pkt. 

- opiekunowie prawni bierni lub czynni zawodowo opiekujący się dzieckiem do lat3 z opinią   

  o WWR  
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   3 pkt 

- opiekunowie prawni bierni lub czynni zawodowo z orzeczeniem o niepełnosprawności  

  mający pod opieką dziecko do lat 3 

  3 pkt. 

- pozostali chętni bierni lub czynni zawodowo spełniający kryteria uczestnictwa w projekcie 

   1 pkt. 

 

5. W pierwszej kolejności (w sytuacji zgłoszenia do udziału w projekcie większej liczby  

dzieci niż planowana) przyjmowane będą dzieci wg. kolejności zgłoszeń oraz  

z największą ilością punktów – decyduje data złożenia kwestionariusza. 

 

6. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych dzieci zapisanych na liście 

utworzonej w ramach przeprowadzonego naboru podstawowego, przeprowadzony zostanie 

dodatkowy nabór w ramach projektu.. 

 

7.        Lista rezerwowa dzieci utworzona zostanie spośród osób, które wypełnią 

Kwestionariusz zgłoszeniowy i będą kwalifikowały się do udziału w projekcie zgodnie z 

kolejnością zgłoszeń. 

 

8.      Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku 

rezygnacji lub długotrwałego (powyżej 2 miesięcy) ,nieuzasadnionego niestawiennictwa, 

którejkolwiek z osób znajdującej się na liście podstawowej uczestnictwa. 

 

9. Proces Rekrutacji będzie wspomagany przez Komisję rekrutacyjną składająca się z: 

dyrektora żłobka (psychologa),  Kierownika projektu, przedstawiciela Partnera 

 

10. Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek Projektu czyli opiekunów prawnych dzieci do lat 3 

i opiekunów prawnych dzieci z opinią o WWR,  którzy  spełniają kryteria opisane w  § 1 ust.7,   

przebiegać będzie w dwóch etapach . 

 
 

Etap I Zgłoszenie chęci udziału 
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1. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest czytelne wypełnienie i dostarczenie 

Kwestionariusza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) do  

Niepubliczne Przedszkole Gama ul. Grunwaldzka 9 82-500 Kwidzyn. Pobranie 

Kwestionariuszy zgłoszeniowych możliwe jest w przedszkolu lub na stronie internetowej 

Niepublicznego Przedszkola Gama w Kwidzynie. 

 

2. Kwestionariusz zgłoszeniowy uczestnika/uczestniczki należy dostarczyć do siedziby 

przedszkola: listem poleconym, osobiście lub elektronicznie na adres biuro@ctzgama.pl. 

Wypełnione kwestionariusze, należy dostarczyć najpóźniej do dnia 27.05.2019 

 

3. W przypadku zgłoszenia się drogą elektroniczną Kwestionariusz zgłoszeniowy powinien być 

opatrzony podpisem Opiekuna prawnego/Kandydata/Kandydatki. 

 

Etap II Wybór grupy Uczestników/Uczestniczek projektu oraz osób wpisanych na listę 

rezerwową 

 

1. Spośród zgłoszonych osób Komisja rekrutacyjna dokona wyboru: 

a) Osób-opiekunów prawnych dzieci do lat 3 , których sytuacja zawodowa najbardziej 

odpowiada kryteriom przyjętym w niniejszym projekcie,  

 

2. Osoby zakwalifikowane przez Komisję rekrutacyjną do udziału w Projekcie zostaną 

zobowiązane do wypełnienia i podpisania wszystkich dokumentów niezbędnych do udziału  

w Projekcie tj.: 

a) Deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). 

b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (załącznik 

nr 3 do niniejszego Regulaminu). 

 

3. Do Projektu nie zostaną zakwalifikowane osoby, które: 

a) złożą Kwestionariusz zgłoszeniowy na innym niż określonym wzorze (załącznik nr 1,  do 

niniejszego Regulaminu), 

b) nie złożą Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu), 

c) nie wyrażą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (załącznik nr 3 i 5 do 

niniejszego Regulaminu), 
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d) nie zgodzą się z wszystkimi postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w Projekcie i nie 

zobowiążą się do jego przestrzegania, 

e) nie spełnią kryterium kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie, o którym mowa w § 2. 

 

 

§ 4. 

 

FORMY WSPARCIA UDZIELONEGO UCZESTNIKOM/UCZESTNICZKOM 

PROJEKTU 

 

I WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Formy wsparcia: 

A. Utworzenie 45 miejsc opieki dla dzieci do lat 3, umożliwiających powrót lub kontynuację 

zawodową ich opiekunów prawnych 

B. Utworzenie warunków do kompleksowego wsparcia rozwoju dzieci  z opinią o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju 

C. Umożliwienie rozwoju zawodowego kobiet  

 

2. Warunki uczestnictwa: 

a) Żłobek udostępni sale, zakupione wyposażenie i niezbędne materiały dydaktyczne  

i biurowe do realizacji zajęć dla dzieci, zgodnie z ich charakterem i potrzebami 

programowymi. 

 

 

§ 5. 

 

OBOWIĄZKI STRON 

 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do: 

a) Przedstawiania zaświadczenia o zatrudnieniu raz na kwartał licząc od czasu przyjęcia do 

Projektu  przez cały okres realizacji projektu (tj. do 09.2020)  i 1 raz po zakończeniu 

projektu tj. do końca 2020 roku. 
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b) niezwłocznego poinformowania Dyrektora żłobka  o jakichkolwiek okolicznościach 

dotyczących zmiany swoich danych osobowych, w tym miejsca zamieszkania, stopnia 

niepełnosprawności, 

c) poinformowania Dyrektora żłobka o braku możliwości (wraz z uzasadnieniem) 

dalszego udziału w Projekcie niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dnie od daty 

zaistnienia okoliczności powodującej niemożność uczestnictwa w Projekcie 

 

 

2.  Beneficjent zobowiązany jest do: 

a) utworzenia 45 nowych miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3, w tym dla 5 dzieci z 

opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju, 

b) rzetelnej organizacji zajęć integracji sensorycznej z wykorzystaniem zakupionych w 

ramach Projektu pomocy dydaktycznych z tego zakresu dla 5 dzieci z opinią o WWR  

c) zapewnienia wykwalifikowanej kadry podczas poszczególnych działań Projektu. 

 

 

§ 6. 

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA 

 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i 

następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu). 

 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki z listy uczestnictwa w 

przypadku naruszenia przez Uczestnika/ki niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego. 

 

3. W miejsce osoby, która zgodnie z § 6 pkt. 1 zrezygnuje z uczestnictwa w Projekcie, 

zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej. 

 

§ 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i 

wytycznych dotyczących Działania 05.03.RP OWP 2014-2020. 

 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu w trakcie 

realizacji Projektu, o czym Uczestnicy/ki zostaną poinformowani. Wszelkie informacje  

o projekcie oraz wymagane formularze dokumentów znajdują się w przedszkolu. 

 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Kwestionariusz zgłoszeniowy do nowej grupy żłobkowej (dla dzieci) 

Załącznik nr 2: Deklaracja uczestnictwa dziecka 

Załącznik nr 3: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dane 

uczestników indywidualnych 

Załącznik nr 4: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych 

 


