REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„BACK2WORK – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na os. Nowe Miasto w Białymstoku,
w celu aktywizacji zawodowej rodziców”

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „BACK2WORK - utworzenie miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 na os. Nowe Miasto w Białymstoku, w celu aktywizacji zawodowej
rodziców”
2. Realizatorem projektu jest Marzena Dąbrowska-Kałmucka.
3. Projekt aplikuje o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II
Osi Priorytetowej, Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca- życie, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
4. Projekt realizowany jest w Żłobku w Białymstoku przy ul. Pogodnej 4B
5. Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. do 30.09.2020 r.
6. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny.
7.Uczestnikami projektu mogą zostać rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku życia,
bezrobotni oraz powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem
dziecka zamieszkujący na terenie województwa podlaskiego. Wsparcie w ramach projektu
BACK2WORK, mogą otrzymać również rodzice pracujący, którzy dzięki możliwości pozostawienia
dzieci w żłobku, mogą pozostać aktywni zawodowo (maksymalnie 10 osób).
8. W okresie realizacji projektu planowane jest wsparcie dla 30 rodziców / opiekunów prawnych
dzieci w wieku do lat 3.

Warunki uczestnictwa w projekcie
W okresie realizacji Projektu warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest spełnienie przez
Rodzica/Uczestnika Projektu następującego kryterium:
1. Rodzic, będący osobą pracującą, powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i
wychowaniem dziecka w czasie od dnia przyjęcia dziecka do dnia zakończenia uczęszczania dziecka
do żłobka.
2. Rodzic, będący osobą bierną zawodowo lub osobą bezrobotną, podejmie pracę w czasie od dnia
przyjęcia dziecka do dnia zakończenia uczęszczania dziecka do żłobka.
3. Rodzic, wobec którego orzeczono stopień niepełnosprawności, spełniający kryteria określone w
pkt 1 lub 2 lub 3, podejmuje pracę, bądź też wejdzie na rynek pracy po przerwie spowodowanej
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urodzeniem lub wychowaniem dziecka w czasie od dnia przyjęcia dziecka do dni zakończenia
uczęszczania dziecka do żłobka.
4. Rodzic, spełniający kryteria określone w pkt 1 lub 2 lub 3 lub 4, utrzyma zatrudnienie na rynku
pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie.

Rekrutacja
1. Projekt jest adresowany do osób fizycznych spełniających łącznie poniższe warunki:
a) zamieszkują miasto Białystok lub na terenie województwa podlaskiego,
b) powracają lub wchodzą na rynek pracy, którzy do tej pory w nim nie uczestniczyli ze względu na
pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostający bez pracy, przebywający na urlopie
macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym)
2. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest dostarczenie wypełnionych i własnoręcznie
podpisanych dokumentów zgłoszeniowych:
a) Formularz zgłoszeniowy do projektu
b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
c) Oświadczenie uczestnika projektu ,
Formularze zgłoszeniowe oraz załączniki należy wypełnić, podpisać, a następnie przesłać za
pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście w siedzibie Realizatora Projektu, pod adresem placówki
Niepublicznego Przedszkola „Z Innej Bajki” przy ul. Zachodniej 2F w Białymstoku.
3. Zgłoszenia kandydatów, w których stwierdzony zostanie brak formularza zgłoszeniowego i/lub
któregokolwiek z załączników, brak podpisu potencjalnego uczestnika, zostaną wpisane na wstępną
listę, a następnie uczestnik zostanie poproszony o uzupełnienie dokumentów. Po dostarczeniu
kompletu dokumentów zgłoszeniowych będą one brane pod uwagę w procesie rekrutacji.
4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział kandydata w Projekcie.
5. Złożenie ww. kompletnych dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.
Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.
6. Kandydaci, których dokumenty rekrutacyjne spełniają kryteria formalne kwalifikacyjne, zostaną
zweryfikowani przez Komisję Rekrutacyjną pod względem spełnienia kryteriów gwarantujących
przyznania punktów w procesie rekrutacji.
7. Sposób przyznawania punktów:
a) Rodzice lub opiekunowie prawni sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 3, którzy zamierzają
powróci ć na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka (1 pkt.)
b) Rodzice lub opiekunowie prawni sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 3, pozostający bez pracy
(bezrobotne, bierni zawodowo), którzy zamierzają rozpocząć pracę lub aktywnie poszukiwać pracy (1
pkt.)
c) Rodzice lub opiekunowie prawni sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 3, (1 pkt.)
d) Samotne matki i samotni ojcowie, spełniający kryteria udziału w Projekcie (1 pkt)
e) Rodziny wielodzietne, spełniający kryteria udziału w Projekcie (1 pkt)
f) Rodzice lub opiekunowie prawni z niepełnosprawnościami spełniający kryteria uczestnictwa w
Projekcie (1 pkt)
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8. Nabory będą odbywać się w następującym terminie: 10.04.2019 r. do 25.06.2019 r
9. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły. Informacja o wolnych
miejscach w Żłobku będzie podawana na stronie internetowej „Z Innej Bajki”
http://www.zinnejbajki.bialystok.pl
10. Za datę złożenia dokumentów w biurze Projektu (osobiście lub za pośrednictwem poczty)
przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura Projektu (na dokumentach będzie wpisywana data
i godzina ich złożenia, wpływu do biura).
11. Komisja Rekrutacyjna na podstawie zebranych dokumentów rekrutacyjnych i informacji w nich
zawartych opracowywać będzie listy podstawowe i rezerwowe osób zakwalifikowanych do Projektu.
12.. W przypadku równorzędnego spełnienia wszystkich kryteriów rekrutacji i selekcji będzie
decydowała kolejność zgłoszeń (decyduje data wpływu dokumentów rekrutacyjnych - data rejestracji

będzie zapisywana na dokumentach). Na wypadek rezygnacji któregoś z uczestników zostanie
przygotowana lista rezerwowa .
13. Lista osób zakwalifikowanych i osób znajdujących się liście rezerwowej będzie dostępna na
stronie www.zinnejbajki.bialystok.pl Dodatkowo osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o
tym fakcie telefonicznie lub e-mailowo.
14. Osoby, które spełniają kryteria kwalifikacyjne, a nie zakwalifikują się do Projektu z powodu braku
miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i powiadomione o tym fakcie telefonicznie lub
mailowo.
15. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać włączone do Projektu w przypadku rezygnacji lub
przerwania uczestnictwa w projekcie przez osoby z listy podstawowej, do momentu umożliwiającego
skorzystanie z całości przewidzianego w Projekcie wsparcia
Uprawnienia i obowiązku uczestnika
Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
1. Zapoznania się z postanowieniami regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie BACK2WORK utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na os. Nowe Miasto w Białymstoku, w celu aktywizacji
zawodowej rodziców” i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
2. Podpisania i złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w regulaminie.
3. Zawarcia z Realizatorem Projektu umowy o korzystanie z usług żłobka oraz uczestnictwa w
projekcie
4. Bieżącego informowania Realizatora Projektu, o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego
dalszy udział w Projekcie.
5. Natychmiastowego informowania Realizatora Projektu, o zmianie jakichkolwiek danych
osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej sytuacji
zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia, utrata zatrudnienia).
6. Dostarczenia do Realizatora Projektu, zaświadczenia potwierdzającego powrót do 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,
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dokumenty z Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej potwierdzające podjęcie działalności
gospodarczej (wydruk z CEiDG).

7. Dostarczenia do Realizatora Projektu do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie
dokumentów potwierdzających utrzymanie zatrudnienia na rynku pracy tj. umowy o pracę, umowy
cywilno-prawnej, zaświadczenia od pracodawcy, dokumenty z Centralnej Ewidencji i Działalności
Gospodarczej potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej (wydruk z CEiDG).

Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w projekcie
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
Realizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, e-mailem bądź za pośrednictwem
poczty).
2. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie z powodu:
a) podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji,
b) niedostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia o których
mowa w § 5 ust. 6, 7.
c) naruszenia zasad wynikających z niniejszego regulaminu lub umowy uczestnictwa.
3. Rezygnacja oraz wykluczenie z udziału Projekcie określonych w ust.1-2 oznacza brak dalszej
możliwości objęcia dziecka Uczestnika opieką w żłobku i tym samym dziecko zostaje skreślone z
listy dzieci przyjętych do żłobka.
4. 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
Realizator Projektu.
8. Od decyzji o której mowa w ust. 7, nie przysługuje Uczestnikowi odwołanie
9. Uczestnik, który został wykluczony z Projektu lub zrezygnował z udziału w Projekcie, może zostać
zobowiązany przez Realizatora Projektu do zwrotu kosztów uczestnictwa w Projekcie, w wysokości
wskazanej przez Realizatora Projektu, w terminie do 30 dni kalendarzowych, po otrzymaniu
pisemnego wezwania przesłanego listem poleconym na wskazany przez Uczestnika w umowie
uczestnictwa w projekcie adres zamieszkania i na rachunek bankowy wskazany przez Realizatora
Projektu.
10. Zwrot kosztów wyliczany jest indywidualnie dla Uczestnika i wynika z całkowitego kosztu
bieżącego utrzymania i funkcjonowania dziecka w żłobku do momentu rezygnacji lub wykluczenia
Uczestnika, pomniejszonego o opłaty wniesione przez Uczestnika w żłobku, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
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11. W przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń Uczestnika było nieprawdziwe,
poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu. W sytuacji gdyby Instytucja
Pośrednicząca bądź inna instytucja kontrolująca uznała Uczestnika za niekwalifikowanego do
uczestnictwa w Projekcie, może on być również zobowiązany przez Realizatora Projektu do zwrotu
kosztów uczestnictwa w Projekcie, w wysokości wskazanej przez Realizatora, w terminie do 14 dni
kalendarzowych, po otrzymaniu pisemnego wezwania przesłanego listem poleconym na wskazany
przez Uczestnika w umowie adres zamieszkania i na rachunek bankowy wskazany przez Realizatora
Projektu.
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Uczestnik jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 roku
Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.
Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych
warunków. Zmiana treści regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego regulaminu, który
zostanie umieszczony na stronie internetowej http://www.zinnejbajki.bialystok.pl
5. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające w szczególności ze zmian
wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej, warunków realizacji projektu i
innych dokumentów projektowych
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Realizator Projektu.
7. W przypadku powstania sporu na tle wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, strony będą
starały się załatwić go polubownie, a w przypadku braku porozumienia, właściwym do jego
rozstrzygnięcia będzie Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Realizatora Projektu.

Załączniki:
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1. Formularz zgłoszeniowy do projektu
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
3. Oświadczenie uczestnika projektu
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