REGULAMIN REKRUTACJI DO
PROJEKTU
Utworzenie i funkcjonowanie
żłobka Akademia Malucha
„Zaczarowana Kraina” w
Mikołowie oddział II
w Mikołowie

o numerze WND-RPSL.
08.01.03-24-04AA/19
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat
§1
Definicje

1. Użyte w regulaminie słowa lub zwroty oznaczają:
1) Organizator — Katarzyna Juranek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
AKADEMIA MALUCHA „ZACZAROWANA KRAINA” KATARZYNA JURANEK;
2) Projekt — projekt Utworzenie i funkcjonowanie żłobka Akademia Malucha
„Zaczarowana Kraina” w Mikołowie oddział II o numerze RPSL.08.01.03-24-04AA/
19;
3) Biuro Projektu — siedziba Organizatora: ul. Skalna 12 w Mikołowie;
4) Kandydat — osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w
Projekcie; rodzic/opiekun prawny dziecka w wieku do lat 3, osoba fizyczna,
która pracuje/uczy się lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów KC na obszarze
Subregionu Centralnego woj. śląskiego w gm. Mikołów
5) Uczestnik lub Uczestnik Projektu — osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w
Projekcie;
6) Dzień — dzień roboczy;
7) Osoba powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim — osoba, która w
dniu przystąpienia do Projektu jest pracująca i przebywa na urlopie
macierzyńskim lub rodzicielskim;
8) Osoba powracająca na rynek pracy/poszukująca pracy po urlopie
wychowawczym — kobieta, która w dniu przystąpienia do Projektu jest bierna
zawodowo, tj. przebywa na urlopie wychowawczym;
9) Osoba powracająca na rynek pracy/poszukująca pracy bezrobotna — kobieta,
która w dniu przystąpienia do Projektu jest bezrobotna, tj. posiada status osoby
bezrobotnej;
10) Dzień przystąpienia do Projektu — dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w
Projekcie;
11) Regulamin — niniejszy Regulamin rekrutacji do Projektu Utworzenie i
funkcjonowanie żłobka Akademia Malucha „Zaczarowana Kraina” w Mikołowie
oddział II o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-04AA/19;
12) Instytucja Zarządzająca RPO WSL — Wydział Europejskiego Funduszu
Społecznego/Zarząd Województwa Śląskiego .
§2
Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki uczestnictwa i procesu rekrutacji do projektu
Utworzenie i funkcjonowanie żłobka Akademia Malucha „Zaczarowana Kraina” w
Mikołowie oddział II (zwanego dalej „Projektem”), wspófinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII.
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.1. Wspieranie rozwoju
warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.1.3.
Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs.
3. Projekt realizowany jest przez Katarzyna Juranek prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą AKADEMIA MALUCHA „ZACZAROWANA KRAINA” KATARZYNA
JURANEK z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 34,
43-190 Mikołów, NIP: 6351657668, REGON: 241423030.
4. Wszelkie informacje dotyczące Projektu dostępne są:
1) w Biurze Projektu mieszczącym się przy ul. Skalnej 12 w Mikołowie;
2) na stronie internetowej AKADEMII MALUCHA „ZACZAROWANA KRAINA”: http://
zaczarowanakraina.com;
3) pod adresem e-mail: biuro@zaczarowanakraina.com;
4) na fb zaczarowanakraina
5) telefonicznie pod numerem: +48 602 741 180.
2.

5.

Każdy Kandydat (a później Uczestnik Projektu) jest zobowiązany do zapoznania się
z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania jego zapisów.
§3
Informacje o Projekcie

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r., w tym:
1) wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od 06.2020 r. do 09.2020
r.)
2) opieka nad dziećmi (od 10.2020 r. do 09.2021 r.)
2. Głównym celem Projektu jest poprawa dostępności usług opiekuńczych dzieci do lat
3 w gminie Mikołów poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania żłobka
„Zaczarowana Kraina” przez 12 m-cy w Mikołowie w okresie 01.10.2020-30.09.2021
dla 20 dzieci oraz złagodzenie problemu niedostatecznej oferty placówek
opiekuńczych dla dzieci do lat 3 w powiecie mikołowskim, który przyczynia się do
trudności w godzeniu życia zawodowego i prywatnego osób wychowujących dzieci
do lat 3.
3. W ramach Projektu utworzonych zostanie 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do
3 lat w nowej placówce zlokalizowanej w Mikołowie.
4. Wsparciem objętych zostanie 20 osób w wieku produkcyjnym (18-44 lat), w tym
minimum 17 kobiet, zamieszkałych w całym powiecie mikołowskim. Grupy osób
objęte wsparciem:
- osoby, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/
wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu (13 kobiet),
- osoby pozostające bez pracy, które znalazły prace lub poszukują pracy po
opuszczeniu programu (2 kobiety),
- osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3 (5 osób).
1.

§4
Warunki uczestnictwa w Projekcie i kryteria rekrutacji
1. Uczestnikiem Projektu może zostać wyłącznie osoba, która złożyła wypełniony i
własnoręcznie podpisany Formularz zgłoszeniowy w wymaganej formie i terminie
oraz spełnia wszystkie kryteria dostępu określone
w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu.
2. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do
Projektu spełnia
poniższe kryteria:
1) zamieszkanie na terenie powiatu mikołowskiego;
2) bycie rodzicem/opiekunem prawnym dziecka do lat 3;
3) przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, wychowawczym lub
bezrobociu;
3. Priorytetowe kryteria pod względem pierwszeństwo przyjmowania mają przypisane
następujące wagi:
1) rodzice dzieci z niepełnosprawnościami – WAGA 5;
2) kobiety podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem i/lub
wychowywaniem dzieci do lat 3 – WAGA 4;
3) osoby będące poza rynkiem pracy (bezrobotne lub bierne zawodowe) ze
względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 – WAGA 3;
4) osoby niepełnosprawne wychowujące dzieci do lat 3 - WAGA 3;
5) osoby samotnie wychowujące dzieci - WAGA 2;
6) osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3 – WAGA 1.
§5
Procedura rekrutacyjna

1.
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5.
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7.

8.
9.

10.

Rekrutacja przebiegać będzie z poszanowaniem równości szans, w tym równości
płci.
Przed uruchomieniem procedury rekrutacyjnej rozpoczęta zostanie akcja
informacyjno-promocyjna, która trwać będzie przez cały okres rekrutacji.
Rekrutacja prowadzona będzie przez Koordynatora Projektu.
Podstawowa rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w okresie od 27.07.2020 r.
do 30.09.2020 r., w tym:
1) zbieranie formularzy (do 31.08.2020 r.);
2) podsumowanie rekrutacji podstawowej, kontakt z wytypowanymi Uczestnikami
Projektu, dostarczanie przez nich niezbędnych dokumentów (15.09.2017 r.).
Uczestnicy będą kwalifikowani do projektu na podstawie przedłożonych
dokumentów, m.in: orzeczeń o niepełnosprawności dziecka, zaświadczeń PUP,
oświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczenie o niepozostawaniu w rejestrze
bezrobotnych, zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej.
W przypadku dużego zainteresowania udziałem w projekcie tworzone będą listy
rezerwowe.
W przypadku nie zebrania wystarczającej ilości zgłoszeń lub nie zakwalifikowania
do Projektu wymaganej liczby Uczestników Projektu (w ramach poszczególnych
kategorii), prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca, która trwać będzie aż do
skutku, tj. do czasu zapełnienia wszystkich miejsc w poszczególnych kategoriach.
Przebieg rekrutacji uzupełniającej będzie taki sam, jak w przypadku rekrutacji
podstawowej.
Zgłoszenie do Projektu odbywa się za pośrednictwem poprawnie wypełnionych i
kompletnych dokumentów:
- Formularz Zgłoszeniowy,
- Deklaracja Przystąpienia do Projektu,
- Oświadczenie o zatrudnieniu,
- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu,
- Dane uczestników,
Dokumenty dostępne są: 1) na stronie internetowej Organizatora: http://
zaczarowanakraina.com; 2) w siedzibie firmy: ul. Plebiscytowej 34 w Mikołowie lub
w drugiej placówce w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 12.
Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi dokumentami można składać:
1) osobiście w placówce Akademii Malucha „Zaczarowana Kraina” w Mikołowie lub
Orzeszu w godz. 9.00-16.00;
2) za pośrednictwem poczty/firm kurierskich na adres siedziby firmy, ul.
Plebiscytowa 34 w Mikołowie oraz na adres drugiej placówki AKADEMII MALUCHA
„Zaczarowana Kraina” przy ul. Gliwickiej 12 w Orzeszu.
9. Proces rekrutacji obejmuje następujące etapy:
1) zbieranie i weryfikacja poprawności wypełnienia formularzy;
2) podział Kandydatów według kategorii uczestników określonych w §5 ust. 13;
3) przyznanie wagi w oparciu o zdefiniowane kryteria i wybór Uczestników
Projektu;
4) utworzenie listy rezerwowej, z której będą rekrutowane osoby z największą
ilością punktów w ramach danej kategorii, gdy zwolni się miejsce w Projekcie (w
przypadku osób o takiej samej liczbie punktów, decydowała będzie kolejność
zgłoszeń);
5) przekazanie Kandydatom informacji o wynikach rekrutacji.
10. Osoba przyjmująca zgłoszenie dokona weryfikacji formalnej, tj. sprawdzi czy
Formularz zgłoszeniowy został wypełniony w sposób prawidłowy, podpisany i
opatrzony datą wypełnienia. Formularzowi nadany zostanie numer identyfikacyjny.
11. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w Formularzu osoba go
przyjmująca:

1) poinformuje osobiście osobę składającą bezpośrednio po sprawdzeniu
Formularza — jeżeli Formularz złożono osobiście;
2) skontaktuje się w sposób zgodny z zadeklarowanym przez daną osobę w
Formularzu — jeżeli Formularz został złożony za pośrednictwem poczty/firm
kurierskich;
3) pozostawi Formularz w dokumentacji Projektu bez informowania osoby
zgłaszającej — w przypadku, gdy został on złożony za pośrednictwem poczty/firm
kurierskich, a nie wskazano w nim danych kontaktowych.
12. Formularze złożone po terminie (tj. po 31.08.2020 r.) nie będą rozpatrywane
w ramach rekrutacji podstawowej.
13. Kandydaci, których Formularze zgłoszeniowe będą poprawne pod względem
formalnym, przydzieleni zostaną do jednej z kategorii, tj.:
1) Osoba powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/
wychowaniem dziecka;
2) Osoba, która jest poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad
dzieckiem do lat 3;
3) Osoba zatrudniona, wychowująca dzieci do lat 3.
14. Po przydzieleniu danego Kandydata do jednej z kategorii wskazanych w §5 ust.
13 przyznane zostaną mu wagi, zgodnie z §4 ust. 3.
15. W oparciu o przyznane wagi utworzone zostaną listy Uczestników w ramach
poszczególnych kategorii.
16. W przypadku osób (w ramach poszczególnych kategorii) z taką samą ilością wag,
decydowała będzie kolejność zgłoszeń.
17. Po przekroczeniu limitu miejsc w poszczególnych kategoriach, utworzone
zostaną listy rezerwowe. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w
Projekcie w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w Projekcie osób z
list podstawowych, zgodnie z miejscem zajmowanym na liście.
18. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą powiadomione telefonicznie.
19. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.
20. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zobowiązane
będą dostarczyć do Biura Projektu, w terminie do 10 dni od powzięcia informacji o
zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, niezbędne dokumenty wyszczególnione w
Formularzu zgłoszeniowym, tj.:
1) Oświadczenie
o przebywaniu na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim/
wychowawczym
2) kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka/rodzica
3) zaświadczenia PUP o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych;
4) zaświadczenia PUP o niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych (dotyczy osób
przebywających na urlopach wychowawczych, niezarejestrowanych jako osoby
bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami);
5) zaświadczenie o zatrudnieniu;
6) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (aktualny wyciąg z
CEIDG);
7) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w wieku 3 lat.
21. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, by stać się Uczestnikami, będą
zobowiązane także do podpisania Umowy uczestnictwa wraz z wymaganymi
załącznikami.
22. W przypadku niezłożenia w terminie dokumentów, o których mowa w §5 ust. 20
oraz 21 uznaje się, że osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zrezygnowała z
uczestnictwa w nim. Osoba taka zostaje skreślona z listy osób zakwalifikowanych do

udziału w Projekcie, a jej miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.
23. Dokumenty złożone w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi,
przechowywane będą w archiwum dokumentacji Projektu, zlokalizowanym w Biurze
Projektu.
§6
Rezygnacja i wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie oraz rozwiązanie Umowy
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie może nastąpić wyłącznie na skutek ważnych
zdarzeń losowych lub z przyczyn osobistych.
2. Uczestnik Projektu, który chce zrezygnować z udziału w Projekcie zobowiązany
jest do złożenia w formie pisemnej Oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w
Projekcie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w
Projekcie w przypadku:
1) istotnego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu; 2)
podania nieprawdziwych danych w złożonych dokumentach.
4. Wykluczenie, o którym mowa w §6 ust. 3 skutkuje:
1) rozwiązaniem Umowy uczestnictwa w projekcie Utworzenie i funkcjonowanie
żłobka Akademia Malucha „Zaczarowana Kraina” w Mikołowie oddział II o numerze
WND-RPSL.08.01.03-24-04AA/19 bez wypowiedzenia oraz
2) koniecznością pokrycia przez Uczestnika 100% kosztów poniesionych przez
Organizatora w związku z udziałem Uczestnika w Projekcie (od dnia podpisania
Deklaracji uczestnictwa w Projekcie do dnia powzięcia przez Organizatora
informacji o zaistnieniu ww. sytuacji) z odsetkami w wysokości określonej przez
Instytucję Zarządzającą.
5. Organizator zastrzega sobie także prawo do rozwiązania Umowy bez
wypowiedzenia w przypadku rozwiązania Umowy o dofinansowanie przez Instytucję
Zarządzającą.
Komisja Rekrutacyjna
1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
1) Koordynator/dyrektor żłobka — pani Katarzyna Juranek; 2) Asystent Dorota
Nowak
2. Przewodniczącym Komisji jest pani Katarzyna Juranek.
3. Posiedzenie Komisji zwołane zostanie w najbliższym dniu roboczym po dniu, w
którym upływa termin podstawowego etapu rekrutacji, tj. w dniu 31.08.2020r.
4. W przypadku wydłużenia rekrutacji z przyczyn opisanych w §5 ust. 7,
posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwoływane będą adekwatnie do
zapotrzebowania.
5. Komisja Rekrutacyjna decyduje o zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w
Projekcie w oparciu o niniejszy Regulamin.
6. Komisja Rekrutacyjna każdorazowo sporządzi protokół ze swojego posiedzenia.
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres
realizacji Projektu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

