
 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 
"20 nowych miejsc dla małych dzieci w Żłobku Kraina Cudów” 

 
 
 

§ 1 
 
Podstawowe Informacje o projekcie: 

1. Projekt „20 nowych miejsc dla małych dzieci w Żłobku Kraina Cudów” 
(RPMA.08.03.02-14-b223/18) realizowany jest przez Wizerunek Agnieszka 
Charaszkiewicz 05-800 Pruszków ul. Żbikowska 30D NIP: 534 109 3229, dalej zwany: 
„Projekt”. 

2. Biuro Projektu znajduje się przy ul. Stalowej 28/30, 05-800 Pruszków, tel.501274549, 
adres strony internetowej: www.kraina-cudow.pl, e-mail: przedszkole@kraina-
cudow.pl. 

3. Okres realizacji projektu: od 29.04.2019r. do 31.08.2021r. 
4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działanie 8.3 „Ułatwianie 
powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020. 

 
§ 2 

 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa wymagania i zasady kwalifikacji oraz wymaganych 
dokumentów rekrutacyjnych, tworzenia list uczestników i list rezerwowych 
uczestników Projektu.  

2. Uczestnikami Projektu mogą być: 
a. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy 

ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które 
przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na 
urlopie wychowawczym;  

b. osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, powracające na rynek 
pracy po urlopie rodzicielskim, macierzyńskim, którym w okresie opieki nad 
dzieckiem kończy się umowa o prace, osoby zatrudnione na czas określony, 
pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem 
macierzyńskim/rodzicielskim w rozumieniu Kodeksu Pracy, w tym pracujące w 
niepełnym wymiarze czasu. 

 
§ 3 

 
1. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 10.06.2019 – 31.07.2019r. 
2. Zgłoszenia do Projektu przyjmowane będą droga e-mailową na adres: 

przedszkole@kraina-cudow.pl lub bezpośrednio w Biurze Projektu w godz. 6.30 – 
17.30. Biuro dostępne dla osób z niepełnosprawnością. 

3. W terminie do 2 dni roboczych od zakończenia rekrutacji Koordynator Projektu – 
Agnieszka Charaszkiewicz przygotuje listę osób zakwalifikowanych do projektu 
zgodnie z uzyskaną ilością punktów wagowych. Koordynator przekaże wszystkim 
zgłoszonym informacje o wynikach rekrutacji (telefonicznie lub mailowo). 



4. Osoby zakwalifikowane do projektu w przeciągu 10 dni roboczych obowiązane będą 
do dostarczenia do Biura Projektu wszystkich wymaganych w Projekcie danych 
osobowych. 

5. Warunkiem rozpoczęcia udziału uczestnika w Projekcie będzie podanie przez 
uczestnika danych osobowych, tj. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie lub 
danych podmiotu, potrzebnych do monit wskaźników kluczowych, ewaluacji oraz 
zobowiązanie się uczestnika do przekazania do informacji na temat jego sytuacji na 
rynku pracy do 4 tygodni po opuszczeniu Projektu. 

6. W przypadku większej ilości chętnych spełniających kryteria rekrutacyjne utworzona 
zostanie lista rezerwowa. A w momencie pojawienia się wolnego miejsca 
przyjmowane będą kolejne osoby z listy.  

7. Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria: 
a. Kryteria dostępu do Projektu: 

- rodzice/ opiekunowie prawni dzieci w wielu do lat 3; 
- osoby fizyczne, które pracują, uczą się lub zamieszkują, w rozumieniu 

przepisów KC na obszarze ZIT WOF ( funkcjonowanie ZIT WOF na Mazowszu 
opiera się na zinstytucjonalizowanej partnerskiej współpracy gmin, 
położonych w WOF. W skład WOF wchodzi 40 JST, które podpisały 
porozumienie o współpracy w zakresie realizacji ZIT: Miasto stołeczne 
Warszawa, a także gminy: Błonie, Brwinów, Czosnów, Góra Kalwaria, Grodzisk 
Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Jaktorów, Józefów, Karczew, 
Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Leszno, Lesznowola, Łomianki, 
Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Nowy Dwór 
Mazowiecki, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Podkowa 
Leśna, Pruszków, Radzymin, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, 
Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka, Żyrardów.); 

- osoby fizyczne, pracujące, powracające na rynek pracy po urlopie 
macierzyńskim/rodzicielskim w tym os. przebywające pracujące w niepełnym 
wymiarze czasu; 

- osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, wychowujące dzieci do lat  3, w tym 
na osoby na urlopach wychowawczych. 

b. Kryteria priorytetowe z wagami: 
- rodzice dzieci  z niepełnosprawnościami WAGA 4; 
- osoby niepełnosprawne wychowujące dzieci do lat 3 WAGA 4; 
- osoby zamieszkujące obszary wiejskie WAGA 3; 
- wielodzietność rodziny WAGA 2; 
- osoby samotnie wychowujące dzieci do lat 3 WAGA 2. 

 
8. Przy jednakowej ilości punktów o przyjęciu do Projektu decydować będzie spełnienie 

kryterium z wyższą wagą punktową. 
9. Uczestnicy będą kwalifikowani do Projektu na podstawie następujących 

dokumentów: 
- Formularza rekrutacyjnego, 
- Oświadczenia o pełnieniu funkcji opiekuńczej nad dzieckiem do lat 3 z 

podaniem daty urodzenia dziecka, 
- Orzeczenia o niepełnosprawności dziecka / rodzica, 
- Zaświadczenia PUP o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych, 
- Zaświadczenia PUP o niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych (dotyczy 

osób przebywających na urlopach wychowawczych, niezarejestrowanych, jako 
osoby bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami), 

- Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, 
- Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (aktualny wciąg z 

CEIDG). 



- Oświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim /rodzicielskim/ 
wychowawczym, 

- Oświadczenie o gotowości szukania i podjęcia pracy, 
- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w wieku do lat 3, 
- Oświadczenie o wielodzietności rodziny/zamieszkiwaniu na terenie wiejskim, 

 
10. Dokumenty są umieszczona do pobrania na stornie internetowej: www.kraina-

cudow.pl lub gotowe wydruki w Biurze Projektu w godzinach jego pracy. 
 
 

§ 4 
 
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.kraina-cudow.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
 
 
 
 
 
 
Pruszków, dn. 9 czerwca 2019r.     
 
 
 
 
............................................................. 
podpis Koordynatora  


