Regulamin rekrutacji do Żłobka "Z Innej Bajki” w Białymstoku, projektu „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 rekrutacji 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.
9. Wsparcie w projekcie obejmuje:
a) realizację opieki żłobkowej w oparciu o przepisy Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Żłobek będzie czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku, przez 10 godz. dziennie (od 7:00
do 17.00). Żłobek zapewnia zajęcia opiekuńcze, zajęcia wychowawcze oraz zajęcia edukacyjne
dostosowane do wieku dziecka i uwzględniające jego rozwój psychomotoryczny
b) materiały dydaktyczne, plastyczne, zabawki,
c) wyżywienie z dietą podstawową
d) realizację zajęć dodatkowych: dogoterapia, logorytmika, sensoplastyka, zajęcia taneczne (zumba)
Kwalifikacja dzieci do zajęć uzależniona od wieku dziecka.
10. Głównym celem projektu BACK2WORK, jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia
wśród 30 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy
Białegostoku oraz gmin ościennych.
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Zasady rekrutacji

1. Decyzje o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Dyrektor żłobka, koordynator projektu.
2. Informacja o naborze do udziału w Projekcie będzie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.zinnejbajki.bialystok.pl, w siedzibie przedszkola „Z Innej Bajki” przy ul. Zachodniej 2F w
Białymstoku, na stronie Facebook Przedszkola „Z Innej Bajki” w Białymstoku.
Formularz zgłoszeniowy dziecka, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu można pobrać ze
strony http://www.zinnejbajki.bialystok.pl lub otrzymać w placówce Przedszkola „Z Innej Bajki” przy
ul. Zachodniej 2F w Białymstoku.
3. Rekrutacja do projektu będzie się odbywać poprzez składanie wypełnionych formularzy
zgłoszeniowych rodziców / opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 (osobiście lub pocztą
elektroniczną).
4. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się w terminie od 10.04.2019 r. do 25.06.2019 r. W
przypadku niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upływie w/w terminu rekrutacja
uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły.
5. Przy wyborze uczestników projektu będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Kryteria obligatoryjne:
a) zamieszkanie w woj. podlaskim, na terenie gminy Białystok,
b) wiek dziecka, nad którym sprawowana jest opieka - do lat 3.
c) status rodzica/opiekuna prawnego starającego się o przyjęcie do projektu (należy pamiętać, że
kryterium musi być spełnione w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego)- osoba powracająca
na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, co należy
rozumieć jako:
- osoba bezrobotna lub bierna zawodowo ( w tym przebywająca na urlopie wychowawczym)
- osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim planująca powrót lub wejście na
rynek pracy
W przypadku większej liczby chętnych, ocenie będą podlegać kryteria dodatkowe:
d) osoba z niepełnosprawnością
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko
f)

posiadanie w rodzinie więcej niż 1 dziecko w wieku do 10 lat

g) kolejność zgłoszeń
6. Rekrutacja przebiega z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości
szans płci.
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7. Zgłoszenia chętnych do udziału w projekcie będą przyjmowane w placówce Niepublicznego
Przedszkola „Z Innej Bajki” przy ul. Zachodniej 2F ,w godz. (7.00-17.30) lub nadsyłane pocztą
elektroniczną na adres: zinnebajkibialystok@gmail.com
8. Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie przez
rodzica/prawnego opiekuna, Formularza Zgłoszeniowego do Projektu.
9. Rodzice/opiekunowie prawni przyjęci do projektu złożą deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Projektu.
10. W przypadku braku wystarczającej liczby miejsc w żłobku zostanie utworzona lista rezerwowa.
11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy
rezerwowej.
12. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłoszenia Dyrektorowi Żłobka informacji o rezygnacji z
udziału w projekcie.
13. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane za pośrednictwem strony www.zinnejbajki.bialystok.pl
14. Rodzic/opiekun ma prawo do wniesienia do Realizatora Projektu, odwołania od wyników
rekrutacji, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników
15. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i wzięcia
udziału w badaniu ankietowym przewidzianym w projekcie.
16. Rodzice /opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji
dotyczących rezultatów ich uczestnictwa w projekcie oraz mających na celu monitoring ich udziału w
projekcie i ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez okres realizacji projektu
2. Regulamin i ewentualne jego zmiany będą dostępne w siedzibie żłobka przy ul. Pogodnej 4B w
Białymstoku oraz publikowane na stronie internetowej www.zinnejbajki.bialystok.pl
3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu i rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem, w tym ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora Projektu
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
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