Lublin, 31.07.2019 r.

REGULAMIN REKRUTACJI
„Mali odkrywcy 2– żłobek rozbudzający ciekawość świata”
nr projektu: RPLU.09.04.00-06-0067/18
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Rynek pracy
Działanie 9.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie nr RPLU.09.04.00-06-0067/18
pt. „Mali odkrywcy 2– żłobek rozbudzający ciekawość świata” (zwany dalej Projektem)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Oś priorytetowa 9. Rynek pracy, Działanie 9.4. Godzenie życia zawodowego
i prywatnego.
2. Realizatorem Projektu nr RPLU.09.04.00-06-0067/18 pt. „Mali odkrywcy 2– żłobek
rozbudzający ciekawość świata” jest J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
z siedzibą w Gdyni (zwany dalej Beneficjentem), Biuro Projektu w Lublinie , ul. Lubartowska
74 A, pok. 30, II piętro, 20-094 Lublin, strona internetowa: www.jcgroup.pl.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, Oś priorytetowa 9. Rynek pracy, Działanie 9.4.
Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
4. Planowany czas realizacji projektu od 01.05.2019 do 30.04.2021.
5. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 50 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo
(w tym 15 kobiet o niskich kwalifikacjach ISCED3, 20 kobiet długotrwale bezrobotnych lub
biernych zawodowo, 8 kobiet niepełnosprawnych, 8 kobiet wychowujących samotnie dziecko),
zamieszkujących na terenie miasta Lublin, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze
względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich
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lub wychowawczych zgodnie z Kodeksem pracy. Liczba utworzonych miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3- 50 miejsc.
§2
Procedura Rekrutacji do Projektu
1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.
2. Rekrutacja 3etapowa otwarta, prowadzona na terenie miasta Lublin w trybie ciągłym od
01.08.2019 r. do 30.04.2021 r.
3. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji:
a) Formularz zgłoszeniowy (wzór- załącznik nr 1 do Regulaminu),
b) Oświadczenie o statusie na rynku pracy (wzór- załącznik nr 2 do Regulaminu),
c) Karta zgłoszenia dziecka do żłobka niepublicznego (wzór- załącznik nr 3 do Regulaminu),
d) Zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych wraz z okresem pozostawania
w rejestrze -w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej i długotrwale bezrobotnej
(warunek konieczny),
e) Oświadczenie- zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych (wzór- załącznik nr 4 do
Regulaminu),
f) Zobowiązanie Uczestnika Projektu do przekazania informacji na temat jej/jego sytuacji na
rynku pracy w trakcie i po opuszczeniu projektu (wzór- załącznik nr 5 do Regulaminu),
g) Zaświadczenie z zakładu pracy o pozostawaniu na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
oraz oświadczenie o chęci do powrotu na stanowisko pracy,
h) Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający niepełnosprawność
(dotyczy osób niepełnosprawnych),
i)

Deklaracja o podjęciu zatrudnienia po przyjęciu dziecka do żłobka (wzór- załącznik nr 6 do
Regulaminu),

j)

Dokument potwierdzający samotne wychowywanie dziecka (np. wyrok sądu, akt zgonu).

4. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie
internetowej projektu: www.jcgroup.pl w zakładce „Aktualne projekty”.
5. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych
dokumentów wymienionych w ust. 2 osobiście do Biura Projektu, przesłania pocztą tradycyjną,
przekazania personelowi Projektu w czasie spotkania rekrutacyjnego bądź przesłania e-mailem
(oryginał dostarczyć po zakwalifikowaniu do Projektu);
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6. Proces rekrutacji będzie odbywał się do czasu wyczerpania miejsc. Rekrutacja zostanie
przeprowadzona zgodnie z założeniami równych szans.
7. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie:
I etap rekrutacji
Weryfikacji formalnej otrzymanych zgłoszeń:


kwalifikowalności do grupy docelowej;



kompletności złożonych dokumentów (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne
podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych).

II etap rekrutacji
Rozmowa przeprowadzona przez komisję: kierownik oraz specjalista ds. rekrutacji. Rozmowa
przeprowadzona na podstawie kwestionariusza.
III etap rekrutacji
Kwalifikacja na podstawie przyznanej punktacji w czasie rozmowy.
Po zakończeniu weryfikacji formalnej zostanie stworzona lista potencjalnych Uczestników
Projektu, którzy spełniają wymogi formalne.
§3
Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które wyraziły chęć udziału w Projekcie i złożyły
wymagane dokumenty Rekrutacyjne oraz spełniły kryteria dopuszczające określone
w kryteriach naboru.
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie czytelnie i kompletnie wypełnionych oraz
własnoręcznie podpisanych Dokumentów Rekrutacyjnych zawierających dokumenty, o których
mowa w §2 pkt.2.
3. Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Projektu.
4. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnik Projektu jest zwolniony z opłat za czesne. Jedyne
koszty jakie ponosi Uczestnik Projektu to wyżywienie dziecka w żłobku.

§4
Kryteria Rekrutacji uczestników Projektu
1. Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które w momencie przystąpienia do Projektu
są nieaktywne zawodowo, planują powrócić na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem/wychowaniem dziecka (przebywające obecnie na urlopie wychowawczym lub
„Mali odkrywcy 2 – żłobek rozbudzający ciekawość świata”
Projekt realizowany przez J&C Group Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz
Biuro Projektu: ul. Lubartowska 74A, pok. 30, 20-094 Lublin
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

opiekuńczym) oraz osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które poszukują pracy przed
przystąpieniem do Projektu, zamieszkałe na obszarze miasta Lublin.
2. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie oceny
formalnej:

kompletność

złożonych

dokumentów

i

uzyskanie

danych

potrzebnych

do monitorowania wskaźników kluczowych.
Kryteria dopuszczające:
Nieaktywność zawodowa osób ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym
osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają
na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim (zaświadczenie/decyzja z MUP
w przypadku osób bezrobotnych, zaświadczenie z zakładu pracy dot. przebywania oraz okresu
trwania urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego).
Kryteria i punkty premiujące:


bezrobotne lub długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo +10 pkt



samotnie wychowujące dziecko powracające lub wchodzące na rynek pracy +10pkt;



osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) +10 pkt



brak doświadczenia zawodowego +10pkt



trudna sytuacja materialna rodziny +10pkt



osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej +10pkt



brak stałego miejsca zamieszkania +10pkt



niska wiedza o rynku pracy +10pkt



brak koncepcji kariery zawodowej +10pkt

Punktacja dla każdego kryterium 10pkt max 90 punkt
Preferencje:


niepełnosprawność własna, niepełnosprawność dziecka +10pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskana w czasie rozmowy 100 pkt
Komisja w składzie: Kierownik oraz specjalista do spraw rekrutacji.
3. Kandydaci będą informowani (pocztą e-mail lub telefonicznie) o spełnieniu bądź niespełnieniu
warunków formalnych oraz o ewentualnej możliwości jednorazowego uzupełnienia
w przypadku braków w dokumentach.
4. Do projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem
osiągnięcia wskaźników realizacji celu. Zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa
Uczestników Projektu.
5. Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna.
„Mali odkrywcy 2 – żłobek rozbudzający ciekawość świata”
Projekt realizowany przez J&C Group Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz
Biuro Projektu: ul. Lubartowska 74A, pok. 30, 20-094 Lublin
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną
poinformowane o wynikach rekrutacji telefonicznie, pocztą tradycyjną lub e-mail.
7. W uzasadnionych przypadkach, realizator projektu ma prawo zweryfikować wiarygodność
danych podanych w formularzu rekrutacyjnym i załącznikach przez:
a) sprawdzenie ich w odpowiednich instytucjach,
b) zobowiązanie uczestników do przedłożenia stosownych dokumentów.
8. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i stanowią własność J&C Group.
§5
Zobowiązania Uczestników Projektu
Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:
1. Przyprowadzania dziecka i przekazywania pod opiekę do żłobka (w wypadku nieobecności
dziecka informowania pracowników placówki) – szczegóły opieki zawarte w „Regulaminie
żłobka ”
2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do bieżącego informowania Organizatora Projektu
o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie.
3. Uczestnicy Projektu powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka
zobowiązani są do przekazania zaświadczenia o zatrudnieniu lub wydruku CEIDG/KRS –
w przypadku samozatrudnienia.
4. Uczestnicy Projektu pozostający bez pracy, którzy znaleźli pracę lub poszukują pracy
po opuszczeniu projektu zobowiązani są do przekazania zaświadczenia o zatrudnieniu lub
wydruku CEIDG/KRS – lub zaświadczenia z Urzędu Pracy o statusie poszukującego pracy.
5. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do przekazania informacji na temat sytuacji na rynku pracy
po opuszczeniu programu – w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie oraz
w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.
6. Uczestnicy Projektu zobowiązują się do podpisania umowy o opiekę nad dzieckiem ze żłobkiem
„Mali odkrywcy 2- żłobek rozbudzający ciekawość świata”.
7. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do podjęcia zatrudnienia/samozatrudnienia1 w okresie
do 3 miesięcy liczonych od daty podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie. Nie
wywiązanie się z w/w zobowiązania skutkować będzie natychmiastowym przerwaniem udziału

Zatrudnienie/samozatrudnienie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, na okres co najmniej 3 pełnych
miesięcy, w wymiarze co najmniej ½ etatu.
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w projekcie oraz karą umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania
z opieki nad dzieckiem w żłobku „Mali odkrywcy 2 – żłobek rozbudzający ciekawość świata”.
8. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu zakończy umowę z przyczyn od siebie niezależnych,
zobowiązany jest do podjęcia nowego zatrudnienia na warunkach zapisanych w §5 pkt. 7
w terminie do 3 miesięcy od ustania poprzedniej umowy.
§6
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik Projektu zobowiązuje się
niezwłocznie dostarczyć osobiście do Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie.
2. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji uczestniczki może zostać obciążony kosztami
uczestnictwa w projekcie.
3. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.
4. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy
Uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu jego
miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej.
6. Uzasadnieniem rezygnacji może być np. choroba Uczestnika lub dziecka. Uczestnik
zobowiązany jest wówczas dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§7
Zasady monitoringu
1. Uczestnicy Projektu mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów
monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora.

§8
Efektywność zatrudnienia
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających
zatrudnienie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, o ile Uczestnik podejmie
zatrudnienie.
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2. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę/zlecenie/dzieło lub
zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie a w przypadku rozpoczęcia
działalności gospodarczej: zaświadczenie z gminy/Urzędu Skarbowego/ZUS potwierdzające
prowadzenie działalności za trzy pełne miesiące.
3. Uczestnicy Projektu zobowiązani będą do przekazania zaświadczenia o zatrudnieniu 1 raz
w roku (w trakcie udziału w projekcie ) i 3 miesiące po zakończeniu udziału.
§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Uczestników projektu, należy do
Beneficjenta.
3. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów
programowych dotyczących realizacji Projektu.
4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu nr RPLU.09.04.00-06-0067/18 pt.
„Mali odkrywcy 2 – żłobek rozbudzający ciekawość świata”.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.07.2019 r.
6. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane
niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Beneficjenta.

J&C GROUP
Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
Zapoznałam się z zapisami Regulaminu Rekrutacji i rozumiem jego treść.

………………………………………………………………………

(data, czytelny podpis)
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