
 

 
REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU: 
"DZIECKO W ŻŁOBKU – RODZIC W PRACY.  

POWRÓT DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ RODZICÓW”  

§ 1 
Informacje o projekcie 

1. Projekt „Dziecko w żłobku – rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej 
rodziców” (RPWP.06.04.01-30-0007/15) realizowany jest przez Tarionus Centrum 
Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy s. c. z siedzibą przy ul. Ratajczaka 26/6, 61-815 Poznań 
na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielopolskiego,                               
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

2. Biuro projektu znajduje się przy ul. Ratajczaka 26/8, lokal 113, 61-815 Poznań                       
(tel.61 8354583, adres strony internetowej: www.zlobki.poznan.pl, e-mail: 
rekrutacja@tarionus.pl)  

3. Projekt obejmuje swym zasięgiem miasto Poznań, powiat poznański. 
4. Okres realizacji projektu: od 01.06.2016r. do 31.10.2017r.  
5. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa wymagania i zasady kwalifikacji uczestników nazywanych 
dalej „uczestnikami Projektu”, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, tworzenia list 
uczestników, list rezerwowych oraz rezygnacji z udziału w Projekcie: „Dziecko w żłobku 
– rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców” zwanym dalej 
„Projektem”.  

2. Uczestnikami Projektu będzie 29 rodziców dzieci do lat 3 powracających po przerwie 
związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka do pracy, w tym min. 85% kobiet, 
których dzieci zostaną objęte opieką w żłobku w Poznaniu.  

3. Rodzice ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 381,50 zł/miesiąc. 
Opłata ta obejmuje m.in.: koszt wyżywienia dziecka, środki  pielęgnacyjne: pieluchy, 
chusteczki nawilżane, kremy.   

§ 3 
Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki 
rekrutacyjne: 

a) zamieszkanie na terenie objętym wsparciem: Poznań, powiat poznański, 
b) posiadanie dziecka w wieku do lat 3, które zostanie oddane pod opiekę 

placówki, 
c) przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym, 



 

d) deklaracja powrotu do pracy  (w formie zaświadczenia od pracodawcy                 
o powrocie do pracy po urlopie 
macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym i zarobkach. 

2. Uczestnik Projektu w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania deklaracji 
uczestnictwa w projekcie musi spełniać wszystkie powyższe warunki rekrutacyjne .  

3. Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą mieli: 
-  niepełnosprawni rodzice, 
-  rodzice posiadający niepełnosprawne dziecko, 
-  rodzice z najniższą płacą.  
 Ocena nastąpi na podstawie: formularza rekrutacyjnego, zaświadczenia od pracodawcy 
oraz dokumentów poświadczających stopień niepełnosprawności.  

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 pkt.1 
niniejszego regulaminu, jest złożenie formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem e-mail 
rekrutacja@tarionus.pl, faksu lub osobiście w biurze projektu lub żłobku. Wszystkie 
formy zgłaszania uczestnictwa są równoważne.  

5. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest również złożenie odpowiedniego zaświadczenia 
tj.: zaświadczenia od pracodawcy o powrocie do pracy po urlopie  
macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym i zarobkach. 

Formularz rekrutacyjny oraz druk zaświadczenia, dostępne są w biurze projektu oraz na stronie 
internetowej www.zlobki.poznan.pl  

§ 4 
Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie odbywała się w sposób ciągły, do wyczerpania miejsc w Projekcie. 
2. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację osób do uczestnictwa w Projekcie 

prowadzi Specjalista ds. dokumentacji i administracji. 
3. Sposoby informowania o rekrutacji: 

            - plakaty, 
            - banery rekrutacyjne, 
            - strona www. 

4. Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z trzech etapów.  
Etap I: 

1. W ramach Etapu I osoba chcąca uczestniczyć w Projekcie zobowiązana jest do 
wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie 
internetowej projektu, w biurze Projektu, żłobku. 

2. Rezerwacja miejsca następuje po przesłaniu formularza rekrutacyjnego e-mailem, faksem, 
pocztą lub dostarczeniu osobiście do biura Projektu lub żłobka. 

3. Zgłoszenia wprowadzane będą według daty i godziny ich wpływu do rejestru 
utworzonego dla potrzeb rejestracji. 

4. Wstępne zakwalifikowanie kandydata do projektu zależy od: 
a) spełnienia kryteriów określonych w § 3 , 
b) kolejności zgłoszeń, przy czym w pierwszej kolejności kwalifikowani będą: 

-  niepełnosprawni rodzice, 

- rodzice posiadający niepełnosprawne dziecko,  

- rodzice z najniższą płacą za wykonywanie pracy zawodowej. 



 

5. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa.  
6. W przypadku błędów formalnych w zgłoszonych dokumentach, kandydat zostanie 

telefonicznie lub e-mailowo poproszony o uzupełnienie braków w ciągu 2 dni roboczych. 
Nie złożenie uzupełnień w terminie powoduje skreślenie zgłaszającego się z listy 
uczestników, a na jego miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

Etap II:  

7. W ciągu 5 dni roboczych od złożenia lub przesłania formularza rekrutacyjnego należy 
dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną: 
- zaświadczenie od pracodawcy o powrocie do pracy po urlopie  macierzyńskim 
/rodzicielskim/wychowawczym i zarobkach (druk po pobrania ze strony 
www.zlobki.poznan.pl, w biurze projektu lub  żłobku) 
- kserokopię dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności potwierdzony za 
zgodność z oryginałem przez kandydata na uczestnika projektu (dotyczy rodziców 
posiadających stopień niepełnosprawności oraz rodziców posiadających niepełnosprawne 
dziecko) 

8. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni 
uczestnicy będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej 
konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.  

9. Przeprowadzona zostanie weryfikacja zgłoszeń pod względem wysokości zarobków.  
 

Etap III: 
10. Na podstawie dostarczonych w wymaganym terminie dokumentów wskazanych w pkt.7 

oraz przy zachowaniu pierwszeństwa realizator Projektu ostatecznie kwalifikuje 
uczestników do Projektu.  

11. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane                                  
o zakwalifikowaniu telefonicznie lub mailowo i zobowiązane do wstawienia się do biura 
Projektu w celu podpisania następujących dokumentów: 
- deklaracji uczestnictwa w Projekcie, 
- umowy, 
- wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka, 
- formularza „dane uczestnika projektu”, 
- oświadczenia uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych.  
W przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestnika Projektu, znajdującego się na liście 
podstawowej, osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej, otrzymają propozycję 
przystąpienia do udziału w Projekcie.   

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, bądź wprowadzania 
dodatkowych postanowień. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie               
w biurze Projektu i na stronie internetowej www.zlobki.poznan.pl.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.  

 

 


