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Regulamin rekrutacji w projekcie 

„Miasto Aleksandrów Kujawski dla maluchów!” 
 

 
§ 1 

Informacje ogólne 
 

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie„ Miasto 
Aleksandrów Kujawski dla maluchów!” realizowanym na terenie Gminy Miejskiej 
Aleksandrów Kujawski. 

2. Projekt jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na 
lata 2014-2020, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 
Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2022 
r.  
 
3. Beneficjentem projektu jest GminaMiejska Aleksandrów Kujawski. 
 
4. Biuro projektu mieści się w  Aleksandrowie Kujawskim, ul. J. Słowackiego 8, 87-700. 
 
5. Projekt realizowany jest w okresieod 01.09.2020r. do 30.06.2022r. w Gminie Miejskiej 
Aleksandrów Kujawski. 
 
6. Ilekroć poniżej jest mowa o:                           
a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie „Miasto Aleksandrów Kujawski dla maluchów!”. 
 
b) Dyrektorze – oznacza jednocześnie Żłobkowego Koordynatora projektu „Miasto 
Aleksandrów Kujawski dla maluchów!”. 
 
c) Nauczycielach/ opiekunach - należy  przez  to  rozumieć  nauczycieli/nauczycielki/ 
opiekunów/ opiekunki (w  tym  Dyrektorów) zatrudnionych, zakwalifikowanych do udziału w 
Projekcie. 
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§ 2 
Cele i zakres wsparcia 

 
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie 20 miejsc w żłobku na terenie Gminy Miejskiej 
Aleksandrów Kujawski do 30.06.2022 r.poprzez realizacje 2 zadań: 
 
1. Utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez pracę adaptacyjne i wyposażenie 
pomieszczenia w nowo utworzonym żłobku w Aleksandrowie Kujawskim. 
2. Bieżące funkcjonowanie 20 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowo 
utworzonym żłobku w Aleksandrowie Kujawskim. 
 
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ 
wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – 15 
osób, w tym 15 kobiet, 

  Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po 
opuszczeniu programu – 5 osób (w tym 5 kobiet ). 

Wskaźniki produktu: 
 

 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 20 sztuk, 
 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w 

programie – 20 osób, 

 
§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 
 
1. Grupa docelowa projektu to: 
 

 osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze 
względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały 
karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie 
wychowawczym w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – 5 
osób; 

 osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 15 osób. 
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Kryteria: 
a. formalne (obligatoryjne, 0-1): 

 
 osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 

roku życia –(kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego wraz z przedstawionym) do wglądu aktem urodzenia dziecka; 

 osoba pracująca (w tym przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim) lub 
osoba bezrobotnalub osoba bierna zawodowo (w tym osoba przebywająca na urlopie 
wychowawczym) – zaświadczenie od pracodawcy (os. pracujące, os. przebywające na 
urlopiewychowawczym), zaświadczenie z PUP (os. bezrobotne), oświadczenie (os. 
biernezawodowo); 

 osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie Gminy Aleksandrów 
Kujawski –  oświadczenie (w przypadku zamieszkania), zaświadczenie ze szkoły (w 
przypadku nauki),zaświadczenie od pracodawcy (w przypadku os. pracujących). 

b. dodatkowe merytoryczne (punktowe): 
 

 osoby samotnie wychowujące dziecko – kryterium weryfikowane w oparciu 
o oświadczenie – waga 6 pkt, 

 oboje rodziców/opiekunów pracuje - kryterium weryfikowane w oparciu o 
zaświadczenie od pracodawcy – waga 5 pkt, 

 rodzina wielodzietna - kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie – waga 4 
pkt, 

  rodzic/opiekun sprawujący opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością – kryterium 
weryfikowane w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności/zaświadczenie 
lekarskie/oświadczenie rodzica lub opiekuna – waga 4 pkt 

 
2. Dobór osób do projektu jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji. 
 
Rodzice będą mogli uzyskać informacje o możliwości wzięcia udziału w projekcie poprzez: 
rozmieszczone w okolicy Żłobka: plakatów, informacji zamieszczona na tablicy ogłoszeń w 
Żłobku, Urzędu oraz zostanie bezpośrednio przekazana informacja podczas spotkań 
informacyjnych (organizowanych poza godzinami pracy rodziców). 
 
Narzędzia rekrutacyjne będą zawierać szczegółowe informacje zachęcające do udziału 
w projekcie osoby, chcące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem/wychowaniemdziecka i osoby pozostające bez pracy, chcące znaleźć pracę 
dzięki wskazaniu korzyści związane z kontynuacją aktywności zawodowej. 
 
Rekrutacja odbędzie się w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski przez Dyrektora Placówki. 
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Dokumenty rekrutacyjne (dostępne i składane w biurze Dyrektora, biurze projektu lub 
mailem): 
-deklaracja udziału w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 
-formularz rekrutacyjny, 
-wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka 
 
3. O zakwalifikowaniu do projektu Dyrektor Żłobka powiadamia rodzica. Powiadomienie 
winno być skuteczne i dokonane w sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole w sprawach 
kontaktów z nauczycielami. Ponadto w placówkach umieszczone zostaną listy  
zakwalifikowanych osób do projektu.  
 
4. W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Koordynatorem Projektu możliwe jest 
przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji uzupełniającej poprzedzoną akcją informacyjno-
promocyjną poszerzoną o dodatkowe działania: plakaty, ulotki, rozmowy z nauczycielami.  
 
5. Prace zespołu rekrutacyjnego zostaną udokumentowane protokołem. 
 
6. Zostanie utworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa. 
 


