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Regulamin rekrutacji w projekcie

„Nowe miejsca w Żłobku Miei.skim TULIŚ w Jastrowiu"

fl
lnfbrmacie oEólne

1.  Regulamjn niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  pn.: „Nowe miejsca

w Żłobku Miejskjm TULIŚ wJastrowiu" realizowanym  na terenie Gminy i Miasta Jastrowie.

2.  Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu  Spotecznego w ramach

Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Województwa  Wielkopolskiego   na   lata   2014-2020,

Działanje  6.4.  Wsparcie  aktywnoścj  zawodowej  osób  wytączonych  z  rynku  pracy  z  powodu

opieki nad małymi dziećmi, w okresie 2021-03-01 -2023-06-30.

3.  Beneficjatem  projektu  jest  Gmina  i  Miasto  Jastrowie,  a  realizatorem  projektu jest  Złobek

Mejski „Tuliś" w Jastrowiu.

4.  Biuro  projektu  mieści  się w budynku  Żłobka  Miejskiego „Tuliś",  przy ulicy 1  Maja  11,  64-915

Jastrowie.

5.   Projekt  realizowany  jest  w  okresie  01.03.2021  -  30.06.2023  r.  w  Żłobku   Miejskim  Tuliś

w Jastrowiu.

6.   llekroć poniżej jest mowa  o:

a) Regulaminie -rozumie się przez to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Nowe  miejsca w Żłobku  Miejskim TULIŚ w Jastrowiu".

b)  Dyrektorze  -oznacza  jednocześnie  Szkolnego  Koordynatora  projektu  pn.:  ,,Nowe  miejsca

w Żłobku  Miejskim TULIŚ w Jastrowiu''.

c)    Nauc2ycjelach/   opiekunach   -   należy      przez      to      rozumieć      nauczycielj/nauczycielki/

opiekunów/ opiekunki (w  tym  Dyrektorów) zatrudnionych w Żłobku Mejskim Tuliś wJastrowiu

zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
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Celem głównym projektu jest utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka

na  terenie  Gminy  i  Miasta  Jastrowie  oraz  finansowanie  przez   22  miesiące  jego  bieżącego

funkcjonowania poprzez realizację 2 zadań:

1.  Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do łat 3.

2.  Bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 Iat

Wskaźniki reziiltatu :

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

wychowan.iem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczenju programu -8 osób.

•     Liczba   osób   pozostających   bez   pracy,   które   znala2ty   pracę   lub   poszukują   pracy

po opus2c2eniu programu -3 osoby.

i±
Zasadv rekrutacii i k`mlffikacii uczestników

1.   Grupę   docelową   projektu   stanowią   osoby   doświadczające   trudności   na   rynku   pracy

w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3 (15K), w tym:

a)  osoby  bierne  zawodowo  pozostające  poza  rynkiem  pracy ze względu  na  obowiązek opieki

nad  dziećmi  do  lat 3 -3  osoby  (3K)  -w tym  do osoby,  które  przer\^/ały karierę zawodową  ze

względu       na       urodzenie      dziecka       lub       przebywają       na       urlopie       wychowawczym

w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r. -KP;

b)  osoby  pracujące  sprawujące  opiekę  nad  dziećmi  do  lat  3  -  9  osób  (9K)  -  w  tym  osoby

pozostające na  urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim oraz osoby czynne zawodowo;

c)  osoby  bezrobotne  (zarejestrowane  i  niezarejestrowane  w  Powiatowym   Urzędzie  Pracy),

sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 -3 osoby.

Proj ekt współfinansowany ze środków Unii Europęiskię). w mmach Europęjskiego Funduszu Społecmego



d Funausze
Europejskie
Progm Reglona Lny I #isĘep°Spoiita Ęum#PFUE#°sppe#:  I

2.  Kryteria  rekrutacji:

a. obligatoryi.ne ( 0 pkt -nle spełnla kiyterium; 1 pkt -  spełnia kryterium):

•     wjek  dziecka   (ukończony  20  tyg.   życia   do   3   r.   życia)   -  weryfikacja   na   podstawie

formularza zgłoszeniowego;

•      miejsce   zamieszkania:   do   projektu   zakwalifikowane   zostaną   osoby   zamieszkujące,

zatrudnione bądź pobierające naukę na terenie Gmjny i Mjasta Jastrowie -  weryfikacja

na  podstawie oświadczenia  uczestnika;

•     status  na  rynku  pracy  (osoby  powracające  na  rynek  pracy  po  urlopie  macierzyńskim

oraz osoby pracujące: weryfikacja  na  podstawie zaświadczenia  od  pracodawcy,  osoby

bezrobotne  -  na   podstawie   zaświadczenia   z   PUP;   osoby  przebywające   na   urlopie

wychowawczym -na podstawie zaświadczenia z ZUS).

b. premlujące (0-7 punktów)

•      niepełnosprawność      dziecka      -      weryfikacja       na       podstawie      orzeczenia/opinii

o niepełnosprawności -7 pkt;

•     rodzic/opiekun     samotnie     wychowujący    dziecko    -    weryfikacja     na     podstawie

oświadczenia  -5  pkt (załącznik numer 6);

•      rodzic z rodzinywielodzietnej -weryfikacja na podstawie oświadczenia -5 pkt (zatącznik

numer 7);

•     osoby,   których   dochód   nie   przekracza   150%  właściwego   kryterium   dochodowego

zgodnie   z   iist.   z.dn.12.03.2014   o   pomocy   społecznej   -  weryfikacja   na   podstawie

oświadczenia -5 pkt (załącznik numer 8).

Kryteria obligatoryjne w pkt. 2 a oraz kryteria premiujące w pkt. 2 b dotyczą osób opiekujących

się dziećml w wleku do lat 3.

Dokumentem  źródłowym,  na  podstawie  którego  UP  będą  rekrutowani  do  projektu  będzie:

oświadczenie  opiekuna   o   pozostawaniu   w  trudnej   sytuacji   na   rynku   pracy  z  uwagi   na

konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

Rekrutacja będzie się odbywać w sposób clągł`/:
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-w przypadku dużego zalnteresowania utworzona zostanle llsta rezerwowa. Do projektu będą

przyjmowane osoby mające największą liczbę punktów.

-w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów -o przyjęciu do żłobka

decyduje kolejność zgłoszeń.

-w przypadku małej ilości osób chętnych przeprowadzone zostanle rekrutacja uziipełnlająca.

Podczas    rekrutacji    do    projektu,     pracownicy    biura     projektu     (ZZ)     pomogą    osobom

z njepełnosprawnościami (ON) wypełnić dokumenty rekrutacyjne i dostarczyć je do biura, jeżeli

pojawi się taka potrzeba. Jeżeli na etapie rekrutacji pojawią się osoby z niepełnosprawnościam.i,

Wnioskodawca  dołoży  wszelkich  starań,  aby  wdrożyć  mechanizm  racjonalnych  usprawnień,

niwelując  bariery otoczenia  i  dostosowując  charakter prowadzonej`  interwencji,  aby  realizacji

projektu  była  zgodna  z  zasadą  równych  szans  i  niedyskryminacji.  Jeżeli  do  projektu  będzie

chciata    zgłosić    się    ON,    potrzebująca    alternatywnych    form    przygotowania    materjałów

rekrutacyjnych,  ZZ  zapewni  to  poprzez  wersi-e  elektroniczne  dokumentów,  wersje  w  druku

powiększonym.

3.    Dobór   osób   do   projektu   jest    zgodny   z   zasadą   równości   szans    i    niedyskryminacji.

Rekrutacja   będzie  przeprowadzona  w  oparciu   o  zasadę   równości  szans  kobiet  i  mężczyzn

(równy dostęp do obu płci), a takze o zasadę równych szans i niedyskryminacji.

Rodzice  będą  mogli  uzyskać  informacje  o  możliwości  wzięcia  udziału  w  projekcie  poprzez:

rozmieszczone    ulotek   oraz    plakatów   na   terenie   Gminy   i    Miasta   Jastrowie,    informacji

zamieszczonej   na  stronie  internetowej  Urzędu   Gminy  i   Miasta  Jastrowie,  tablicy  ogłoszeń

Urzędu Gminy j Miasta Jastrowie, tabljcy ogtoszeń i stronie internetowej Żłobka oraz za pomocą

spotkań   informacyjnych,    które   zostaną   zaplanowane   w   godzinach   popołudniowych   lub

wi'eczornych tak, aby rodzice mogli wziąć w nich  udział.

Narzędzia   rekrutacyjne   będą   zawierać   szczegółowe   informacje   zachęcające   do   udziału

wprojekcle     osoby     chcące     powróclć     na     rynek     pracy     po     przerwle     zwlązanej

z urodzeniem/\A/ychowaniem dziecka, cw;oby pozostające bez pracy, chcące znaleźć pracę dzięki
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