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Regulamin Projektu 
"Majka"- przytulny żłobek dla 

najmłodszych mieszkańców Iławy 

§ 1.  

Cel projektu 
Wsparcie aktywizacji zawodowej 30 rodziców dzieci do lat 3 z gminy Iława, w okresie od listopada 

2013r. do 31.12.2014r., po przerwie związanej urodzeniem lub wychowaniem dziecka, poprzez 

zapewnienie dzieciom tych osób, opieki w żłobku „Majka”. 

§ 2.  

Cele szczegółowe projektu to: 
1. Ułatwienie wejścia/powrotu na rynek pracy 30 rodziców z gminy Iława, w szczególności osób 

bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub powracających do pracy po urlopie 

macierzyńskim/ tacierzyńskim/ wychowawczym poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich 

dzieciom w okresie od listopada 2013r. do 31.12.2014r. 

2. Poprawa dostępności do całodziennej opieki o wysokiej jakości nad minimum 30 dziećmi w 

wieku do lat 3, wspierającej aktywność zawodową 30 rodziców z terenu gminy Iława w 

okresie od listopada 2013r. do 31.12.2014r. 

3. Zwiększenie w gminie Iława wysoko wykwalifikowanych w zakresie opieki na dziećmi - 

personelu i zasobów wolontariatu o 15 osób w okresie od listopada 2013r. do 31.12.2014r. 

§ 3.  

Postanowienia ogólne 
Projekt pt: "Majka - przytulny żłobek dla najmłodszych mieszkańców Iławy” jest realizowany przez 

Fundację Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Nowej Wsi na podstawie umowy nr 

UDA.POKL.01.05.00-00-442/12 o dofinansowanie projektu zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki 

Społecznej, w ramach Priorytetu I, Działanie 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 4.  

Słownik pojęć 
Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie: 

1. Praca - należy rozumieć pracę wykonywaną przez przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna 

prawnego, inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), 

zakwalifikowanego do udziału w Projekcie, w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy o 
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pracę nakładczą, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług albo 

w ramach samozatrudnienia, a także pełnienie służby w ramach stosunku służbowego oraz 

wolontariat. 

2. Projekt – projekt "Majka - przytulny żłobek dla najmłodszych mieszkańców Iławy” 

realizowany na podstawie umowy nr POKL.01.05.00-00-442/12 o dofinansowanie projektu. 

3. Beneficjent – Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur w Iławie z siedzibą ul. Gdańska 10/8, 14-200 

Iława. 

4. Biuro projektu – biuro Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur przy ul. Kościuszki 14/1 w Iławie. 

5. Regulamin – niniejszy regulamin uczestnictwa w Projekcie. 

6. Rodzic – matka, ojciec, opiekun prawny lub inna osoba której sąd powierzył sprawowanie 

opieki nad dzieckiem. 

7. Dziecko – dziecko rodzica biorącego udział w rekrutacji lub będącego uczestnikiem projektu. 

8. Kandydat – osoba, która złożyła dokumenty rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami. 

9. Uczestnik projektu – rodzic zakwalifikowany do udziału w projekcie.  

§ 5.  

Warunki uczestnictwa w projekcie 
1. Warunki uczestnictwa w projekcie określają możliwość skorzystania z usług żłobka do dnia 

31.12.2014r. 

Kryteriami decydującymi o udziale rodzica w projekcie będą: 

a. Miejsce zamieszkania rodzica znajduje się na obszarze miasta lub gminy Iława. 

b. Rodzic przebywa na urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim/ wychowawczym i planuje 

powrót do pracy lub jest osobą bezrobotną bądź nieaktywną zawodowo i planuje 

wejście na rynek pracy. 

c. Rodzic będący osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo planuje wejście na rynek 

pracy poprzez aktywne poszukiwanie zatrudnienia, podjęcie praktyki/ stażu/ 

kształcenia ułatwiające wejście na rynek pracy lub rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. 

d. Rodzic określony w pkt. b i c posiada dziecko dowolnej płci urodzone w okresie od 

listopada 2010 (art.2 pkt.3 Ust.) do czerwca 2013 (ukończenie 20 tyg. życia na dzień 

rozpoczęcia działalności żłobka).   

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 dzieci starsze, powyżej 3-go roku 

życia mogą być objęte opieką w żłobku jeżeli rodzic\opiekun prawny złoży 

dyrektorowi żłobka oświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem 

przedszkolnym. 

2. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają rodzice niepełnosprawni (wymagane dostarczenie 

orzeczenia o niepełnosprawności) oraz kobiety (matki) z uwagi na ich trudniejsze położenie 

na lokalnym rynku pracy.  

3. W przypadku identycznych warunków spełnianych przez kandydatów – o zakwalifikowaniu 

rodzica do projektu przesądza niższy poziom dochodu brutto na 1 osobę we wspólnym 

gospodarstwie domowym (udokumentowany oświadczeniem rodzica) z ostatnich 3 miesięcy 

przed dniem złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka. 
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§ 6.  

Rekrutacja 
1. Rodzic, chcący powierzyć opiekę nad dzieckiem w żłobku „Majka” zobowiązany jest do 

wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki nr 1, 2, 3 i 5 do 

regulaminu. 

2. Warunkiem rozpatrzenia dokumentów rekrutacyjnych jest ich prawidłowe wypełnienie, 

podpisanie i dostarczenie do miejsca naboru określonego w regulaminie. 

3. Nabór rodziców jest ciągły. Po przekroczeniu liczby 30 miejsc dla dzieci w żłobku utworzona 

zostanie lista rezerwowa zainteresowanych kandydatów, których dokumenty rozpatrywane 

będą stosownie do zawartych w § 5 pkt. 1 kryteriów kwalifikacyjnych oraz kolejności 

zgłoszeń.  

4. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w biurze projektu przy ul. Kościuszki 14/1 w Iławie. 

5. Każdy kandydat po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych otrzyma informację o nadanym 

numerze identyfikacyjnym mającym postać: N/MAJKA/2013 lub N/Majka/2014 gdzie N 

oznacza kolejny numer w ewidencji zgłoszeń stanowiącej załącznik nr 4 do regulaminu. 

§ 7.  
 

1. Dokumenty rekrutacyjne weryfikuje w terminie do 7 dni pod względem formalnym i 

merytorycznym komisja złożona z minimum 2 przedstawicieli Beneficjenta.  

2. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych pod względem formalnym obejmuje kontrolę 

poprawności wypełnienia wszystkich wymaganych rubryk i złożenia w odpowiednim miejscu 

podpisów. 

3. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych pod względem merytorycznym polega na kontroli 

spełnienia przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych opisanych w § 5. 

4. Po zakończeniu weryfikacji Beneficjent w terminie 3 dni roboczych powiadamia kandydata 

drogą mailową lub telefoniczną o zakwalifikowaniu się  lub niezakwalifikowaniu się do 

projektu oraz, w przypadku zakwalifikowania się do projektu, wpisaniu na listę uczestników 

projektu lub listę rezerwową kandydatów. 

5. W przypadku zakwalifikowania się kandydata do projektu komisja dodaje numer kandydata 

do listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie lub, w przypadku wyczerpania liczby 

30 miejsc dla dzieci w żłobku, do listy rezerwowej kandydatów. Obie listy publikowane są na 

stronie internetowej projektu http://www.fundacjawm.pl/projekty/majka/. 

§ 8.  

Obowiązki uczestnika projektu 
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do udokumentowania zmiany swojego statusu na rynku 

pracy w terminie do 6 miesięcy kalendarzowych od daty podpisania deklaracji uczestnictwa w 

projekcie, przy czym za zakończenie tego okresu uznaje się ostatni dzień miesiąca. 

Udokumentowanie zmiany statusu polega na dostarczeniu do biura projektu umowy o pracę, 
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umowy o dzieło, umowy zlecenia, zaświadczenia pracodawcy o powrocie uczestnika z urlopu 

lub oświadczenia uczestnika o podjęciu praktyki/ stażu/ kształcenia/ samozatrudnienia. 

2. Uczestnik projektu – osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo zobowiązana jest do 

przedstawiania Beneficjentowi co dwa miesiące, formularza aktywności zawodowej 

(załącznik nr 7 do Regulaminu), w którym wyszczególnione zostaną inicjatywy uczestnika 

podjęte w kierunku wejścia na rynek pracy.  Niedostarczenie formularza lub niedotrzymanie 

terminu może skutkować skreśleniem dziecka z listy żłobka.  

3. Termin dwumiesięczny, wymieniony w ust. 2., trwa od dnia podpisania deklaracji 

uczestnictwa w projekcie do dnia upływu 2 miesięcy od tej daty. Formularz aktywności 

zawodowej musi być dostarczony do biura projektu przy ul. Kościuszki 14/1 nie później niż w 

ciągu 3 dni roboczych od zakończenia wyżej wymienionego okresu dwumiesięcznego.  

4. Uczestnik projektu – osoba powracająca do pracy po urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim/ 

wychowawczym przedstawia Beneficjentowi zaświadczenie pracodawcy potwierdzające 

powrót do pracy nie później niż w terminie 14 dni od dnia powrotu z urlopu.  

5. Uczestnik projektu stosuje się do zasad obowiązujących w żłobku Majka, w szczególności 

dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dzieci. Zasady te zostaną szczegółowo określone w 

odrębnym Regulaminie Żłobka Majka. 

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczestnik projektu składa w biurze 

projektu formularz rezygnacji zgodnie z wzorem załącznika nr 6 do Regulaminu. 

7. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

§ 9.  

Zasady monitoringu i kontroli 
1. Uczestnik Projektu składa oświadczenie, wyrażając własnoręcznym podpisem zgodę na 

udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych, który stanowi załącznik nr 3 do 

Regulaminu. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 2 przetwarzane będą w celu umożliwienia 

monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.  

§ 10.  

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy 

wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o 

ochronie danych osobowych.  

2. Regulamin obowiązuje od dnia 30 października 2013 r. do końca realizacji projektu. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień. Zmiany te mogą nastąpić w szczególności na skutek zmian wytycznych, 

warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

4. Zmiana treści regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego regulaminu. 
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5. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:  

- załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy rodzica 

- załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

- załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych 

- załącznik nr 4 – Wzór ewidencji przyjętych zgłoszeń i nadanych numerów 

ewidencyjnych 

- załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu o statusie na rynku pracy 

- załącznik nr 6 – Formularz rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

- załącznik nr 7 – Formularz aktywności zawodowej 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

P R E Z E S   

Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur 

/-/ 

Joanna Długosz 
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