REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia”
Nr projektu: UDA-POKL.01.05.00-00-591/12
Cele projektu
Ułatwienie 76 rodzicom, w tym niepełnosprawnych powrotu na rynek pracy w okresie
01.03. 2014 – 31.05.2015, po przerwie związanej urodzeniem lub wychowaniem dziecka,
poprzez zapewnienie dziecku opieki w żłobku.
Cele szczegółowe projektu to:
•
•

Objęcie opieką 76 dzieci od 12 miesiąca życia do 3 lat w okresie od dnia 1 marca 2013
r. do dnia 31 maja 2015 r.
Powrót do pracy kobiet i mężczyzn, w tym niepełnosprawnych po przerwie związanej
z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.
§1
Postanowienia ogólne

Projekt pt: „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia” jest
realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Żłobków m.st. Warszawy na
podstawie umowy Nr UDA-POKL.01.05.00-00-591/12-00 o dofinansowanie projektu
zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Priorytetu I, Działanie 1.5
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§2
Słownik pojęć
Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie:
1. Praca - należy rozumieć pracę wykonywaną przez jednego z rodziców, opiekuna prawnego,
inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, w ramach stosunku
pracy, na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej
umowy o świadczenie usług albo w ramach samozatrudnienia, a także pełnienie służby w
ramach stosunku służbowego, zakwalifikowanego do udziału w Projekcie,;

2. Projekt – projekt pt: „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia”
realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Żłobków m.st. Warszawy na
podstawie umowy Nr UDA-POKL.01.05.00-00-591/12-00 o dofinansowanie projektu

zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Priorytetu I, Działanie 1.5
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego”;
3. Regulamin – regulamin uczestnictwa w Projekcie;
4. Rodzic- jedno z rodziców, opiekun prawny, inna osoba której sąd powierzył sprawowanie
opieki nad dzieckiem;
5.Uczestnik Projektu –Rodzic zakwalifikowany do udziału w Projekcie;

§3
Warunki uczestnictwa w projekcie
W l a t a c h 2 0 1 4 - 2 0 1 5 w arunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest spełnianie przez
Rodzica/Uczestnika/ następującego podstawowego kryterium:
1) Rodzic powraca do pracy po przerwie w zatrudnieniu spowodowanej urodzeniem lub
wychowaniem dziecka w okresie 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka;
2) Bezrobotny Rodzic podejmuje pracę w okresie 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka
do żłobka;
3) Rodzic, wobec którego orzeczono stopień niepełnosprawności podejmuje pracę, bądź
też wchodzi na rynek pracy po przerwie spowodowanej
urodzeniem lub
wychowaniem dziecka w okresie 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka;
4) Rodzic wchodzący na rynek pracy podejmuje pracę w okresie 6 miesięcy od dnia
przyjęcia dziecka do żłobka;
5) Rodzic, który podejmuje lub ukończy szkolenie, kurs organizowany przez Urząd
Pracy pozwalający uzyskać pracę w okresie 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do
żłobka;
§4
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja Uczestników odbywać się będzie na zasadach określonych w statucie żłobka,
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LXXI/1849/2013 Rady m.st. Warszawy z 21
listopada 2013 r.
2. Szczegóły procesu rekrutacji Uczestników zawarte są w dokumentach:
- Zasady rekrutacji do Żłobka nr 49 przy ul. 6 Sierpnia 1/5 w realizacji projektu pt:
„Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia”;

- Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 49 przy ul. 6 Sierpnia 1/5 w ramach realizacji
projektu pt:„Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia ”.
§5
Obowiązki Uczestnika Projektu
1. Uczestnik Projektu musi wypełnić i podpisać Deklarację Uczestnictwa w Projekcie,
której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Uczestnik Projektu przedstawia do wglądu Kierownikowi Żłobka nr 49 dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie, o których mowa w
§ 3.
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest dostarczyć Kierownikowi Żłobka nr 49 w ciągu
6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka zaświadczenie potwierdzające powrót
do pracy lub wejście na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub
wychowaniem dziecka. Nie dostarczenie w/w zaświadczenia Kierownikowi Żłobka
nr 49 w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może spowodować
wypisanie dziecka ze żłobka.
§6
Zasady monitoringu i kontroli
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne m.st. Warszawie –
Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy do wypełnienia kwestionariusza EFS, które
będą przekazywane do EFS
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy o
dofinansowanie nr UDA-POKL.01.05.00-00-591/12-00, który stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu.
2. Uczestnik Projektu składa oświadczenie, wyrażając własnoręcznym podpisem zgodę
na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.05.0000-591/12-00, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 2 przetwarzane będą w celu umożliwienia
monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.
§7
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień
niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego,
w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 3 lutego 2014 r. do końca realizacji Projektu tj. do dnia
31 maja 2015 r.
4. Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo
do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji
zmian wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.

5. Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.
6. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:
- załącznik nr 1 – wzór deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
- załącznik nr 2 – dane Uczestnika Projektu,
- załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Uczestnika Projektu.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.zlobki.waw.pl
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