
 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie 

 
„Gmina Zbąszyń dla maluchów!” 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Gmina 

Zbąszyń dla maluchów!”.  

 

2. Projekt  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób 

wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 

Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad 

małymi dziećmi 

3. Realizatorem projektu jest Gmina Zbąszyń,  ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń. 

4. Biuro Projektu mieści się w Gminie Zbąszyń w Urzędzie Miasta, ul. por. Żwirki 1, 64-360 

Zbąszyń i czynne jest w godzinach: 8.00-14.00 w dni powszednie od poniedziałku do 

piątku. 

 

5. Projekt realizowany jest w okresie 2018-08-01 do 2020-02-29 w Żłobku, Plac Wolności 

13. 

§ 2 

Cele i zakres wsparcia 

1. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczonych usług opieki nad 

dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie aktywności zawodowej 48 osób z Gminy Zbąszyń 

(województwo Wielkopolskie) poprzez utworzenie 48 miejsc w żłobku na terenie Gminy 

Zbąszyń  do 01.03.2019 r i objęcie opieką 48 dzieci w wieku do 3 lat w okresie 

01.03.2019- 29.02.2020r. (12m-cy). 

Poprzez realizację projektu zostaną rozwiązane poniższe problemy: 

 brak miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gmina Zbąszyń 

(województwo Wielkopolskie), co przekłada się bezpośrednio na ograniczenie 

możliwości powrotu na rynek pracy czy łączenia pracy zaw. z życiem prywatnym ze 

względu na opieką nad dzieckiem do lat 3,   

 niskie dochody rodziców oraz wysokie koszty dojazdu i opłat za pobyt dziecka  

w oddalonej od Gminy Zbąszyń placówkach świadczących opiekę nad dziećmi do lat 

3, 



 
 brak profesjonalnej opieki, która zapewniłaby dziecku rozwój psychomotoryczny,  

a rodzicom dała gwarancje zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i opieki. 

 

2. Wsparciem w ramach projekt zostanie objętych 48 osób (K). Wszyscy uczestnicy projektu 

to osoby zamieszkałe/pracujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie 

województwa Wielkopolskiego - Gmina Zbąszyń. W ramach projektu wsparciem objęte 

zostaną również dzieci, rodziców wpisujących się w grupę doc., które ukończyły 20 

tydzień życia do 3 lat. 

 

Grupę docelową stanowią osoby (48 K) zamieszkałe/pracujące/uczące się w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego na terenie województwa Wielkopolskiego - Gmina Zbąszyń.  

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną również dzieci, rodziców wpisujących się  

w grupę docelową, które ukończyły 20 tydzień życia do 3 lat.: 

 

 36 osób (36K) pozostających bez zatrudniania i sprawujące opiekę nad dziećmi  

w wieku do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na 

urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym; 

 12osób (12K) pracujących(powracających do pracy po urlopie 

rodzicielskim/macierzyńskim) sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. 

3. Działania podejmowane w projekcie: utworzenie pierwszego żłobka publicznego na 

terenie Gminy Zbąszyń, wsparcie 48 os.(48k) opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, 

zapewnienie bieżącego funkcjonowania 48 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

przez okres 12 miesięcy. Działania te przyczynią się do osiągnięcia założonych 

rezultatów. Obszar realizacji projektu dotyczy województwa wielkopolskiego. 

4. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wartości docelowe wskaźników: 

 

1) Wskaźniki rzeczowe (produktów): 

 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- 48 miejsc, 

 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem  

w programie- 48 osób (48K), 

 Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3- 12 

osób (12K), 

 Liczba nowoutworzonych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia- 48 sztuk, 

 Liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania nowopowstałych miejsc opieki- 12 

mc, 

 Liczba osób, pozostających bez pracy, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem 

do lat 3- 36 osób (36K), 

 Liczba doposażonych sal w projekcie- 3 szt. 

 Liczba dostosowanych sal w projekcie- 3 szt. 

2) Rezultaty realizacji projektu: 

 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ 

wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu- 21 osób (21K), 

 Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po 

opuszczeniu programu- 5 osób (5K), 

 Liczba wykorzystywanych sal, które zostały doposażone w projekcie- 3 szt., 



 
 Liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 istniejących po zakończeniu 

projektu- 48 sztuk, 

 Liczba wykorzystywanych sal, które zostały dostosowane w projekcie- 3 szt. 

 

§ 3 

Uczestnictwo w projekcie - Rekrutacja 

 

 

1. Rekrutacja do żłobka zostanie przeprowadzona w miesiącach styczeń – luty 2019 r.,  

w budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu, w biurze projektu – pokój nr 33. Rekrutacja 

zostanie przeprowadzona poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych (formularz 

zgłoszeniowy, deklaracja udziału) fizycznie w Biurze Projektu.  

2. Uczestnicy projektu będą mieli dostęp do dokumentacji rekrutacyjnej (formularze 

zgłoszeniowe, karty zgłoszeniowe, regulamin rekrutacji): 

 w wersji elektronicznej na stronie www.zbaszyn.pl w zakładce aktualności,  

 w wersji papierowej w biurze projektu. 

 

3. Rekrutacja do projektu będzie otwarta dla obu płci. W trakcie rekrutacji płeć kandydatów 

nie będzie miała wpływu na decyzję o przyjęciu. W przypadku zrekrutowania większej 

liczby osób, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów zaplanowano utworzenie listy 

rezerwowej. W przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zaplanowano, w razie niezrekrutowania wymaganej liczby osób, przeprowadzenie 

rekrutacji uzupełniającej, poprzedzonej ponowną promocją i informacją o projekcie. 

 

4. Katalog kryteriów uczestnictwa w projekcie: 

 

Kryteria obligatoryjne- zero-jedynkowe, wyboru uczestników do projektu to: 

 

 wiek dziecka (ukończony 20 tyg. życia do 3 r. życia)  - deklaracja uczestnictwa 

 miejsce zamieszkania: do projektu zakwalifikowane zostaną osoby zamieszkujące, 

zatrudnione bądź pobierające naukę na terenie Gminy Zbąszyń (województwo 

wielkopolskie) - oświadczenie 

 status na rynku pracy : 

 osoby w grupie powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, 

rodzicielskim, wychowawczym oraz z grupy osób pracujących na podstawie 

zaświadczenia od pracodawcy,  lub  

 rodzice lub osoby w grupie wyłączone z rynku pracy w związku z sprawowaniem 

opieki nad dziećmi do lat 3,- na podstawie zaświadczenia z PUP; -oświadczenie. 

 

Kryteria premiujące: 

 

 niepełnosprawność dziecka – 7 pkt. - na podstawie orzeczenia/opinii  

o niepełnosprawności. 

 rodzice/opiekunowie samotnie wychowujący dziecko  -na podstawie oświadczenia - 5 

pkt. 

 osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryt. dochod. zgod. z ust. 

z.dn.12.03.2014 o pomocy społecznej - na podstawie oświadczenia - 2pkt. 

http://www.zbaszyn.pl/


 
 

5. Rekrutacja odbywać będzie się zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji                               

i dostępności dla os. niepełnosprawnych. Płeć oraz niepełnosprawność kandydata nie 

będzie miała wpływu na rekrutację. 

 


