
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2022 

Wójta Gminy Sulmierzyce 

z dnia 20 lipca 2022 r. 

 

Regulamin rekrutacji w projekcie pn.: 

„Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Sulmierzyce” 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Wsparcie 

aktywności zawodowej rodziców w Gminie Sulmierzyce” realizowanym na terenie Gminy 

Sulmierzyce. 

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

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 

10.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do  lat 3, w okresie 

01.07.2022 r. - 30.06.2023 r. 

3. Realizatorem projektu jest Gmina Sulmierzyce.  

4. Biuro projektu mieści się w budynku Gminy Sulmierzyce oraz w Gminnym Żłobku „Magiczna 

Kraina”. 

5. Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2022 r. - 30.06.2023 r. w Gminnym Żłobku 

„Magiczna Kraina”. W czasie trwania projektu kwota opłat za  pobyt i wyżywienie dziecka w 

żłobku pobierana od rodzica/opiekuna prawnego nie może przekroczyć kwoty 

240,34zł/miesiąc. 

6.  Ilekroć poniżej jest mowa o:                           

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

„Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Sulmierzyce”. 

b) Opiekunach - należy przez to rozumieć opiekunów/ opiekunki (w tym Dyrektorów) 

zatrudnionych w Gminnym Żłobku „Magiczna Kraina”  w Sulmierzycach zakwalifikowanych do 

udziału w Projekcie. 
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§ 2 

Cele i zakres wsparcia 

 

Głównym celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia                     

72 osób pełniących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie żłobka                                  

w Sulmierzycach oferującego 72 miejsca opieki oraz zapewnienie ich bieżącego 

funkcjonowania. 

Utworzenie 72 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będzie realizowane w okresie od 

01.07.2022 roku do 31.08.2022 roku. Zapewnienie 10 miesięcy bieżącego funkcjonowania 

nastąpi w okresie od 01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku.  

Wskaźniki rezultatu: 

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

wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu – 70 osób. 

• Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po 

opuszczeniu programu – 2 osoby. 

• Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata 

po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS – 72. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

 

1. Grupę docelową projektu stanowią 72 osoby (62K, 10M) w wieku aktywności zawodowej                         

i sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 3, w tym: 

a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 – 2 osoby (2K) – 1 osoba bezrobotna i 1 osoba bierna 

zawodowo – w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka 

lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

KP; 
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b) osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 70 osób (60K, 10M) – w tym osoby 

przebywające na urlopach macierzyńskim/ rodzicielskich, dla których opieka nad dzieckiem                            

w wieku do lat 3 stanowi barierę w aktywnym działaniu na rynku pracy.  

 

2. Kryteria rekrutacji: 

Formalne obligatoryjne (0 – nie spełnia kryterium; 1 spełnia kryterium): 

1) Osoby uczące się, pracujące lub zamieszkałe na terenie Gminy Sulmierzyce (woj. łódzkie) 

(weryfikacja na podstawie: oświadczenia uczestnika). 

2) Wiek dziecka –  rodzic/ opiekun prawny dziecka w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku 

życia. 

3) Status na rynku pracy 

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy, opiekujące się dzieckiem do lat 3 (weryfikacja na 

podstawie: zaświadczenia z PUP o statusie osoby bezrobotnej), 

- osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (weryfikacja na podstawie: 

deklaracja uczestnika oraz zaświadczania od pracodawcy o urlopie 

macierzyńskim/rodzicielskim), 

- osoby przebywające na urlopie wychowawczym (weryfikacja na podstawie: deklaracja 

uczestnika oraz zaświadczenia o urlopie wychowawczym od pracodawcy oraz zaświadczenia  

z ZUS potwierdzającego status), 

- osoby pracujące, opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3, którym udział w projekcie pozwoli 

na podtrzymanie zatrudnienia – w tym osoby czynne zawodowo (weryfikacja na podstawie: 

zaświadczenie od pracodawcy, dokument potwierdzający prowadzenie działalności 

gospodarczej, oświadczenie uczestnika). 

  

Kryteria dodatkowe – merytoryczne (spełnienie kryterium – 1 punkt): 

1) osoby z rodzin wielodzietnych (troje i więcej) (weryfikacja na podstawie: karta 

dużej rodziny, oświadczenie uczestnika), dodatkowy 1 punkt. 

2) rodzice dzieci z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie  

o niepełnosprawności (weryfikacja na podstawie: orzeczenie                                                      

o niepełnosprawności), dodatkowy 1 punkt. 
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3) osoby pochodzące z rodziny, w której dochód na jednego członka jest niższy niż 

aktualnie obowiązujące kryterium dochodowe (weryfikacja na podstawie 

oświadczenia kandydata) –  dodatkowy 1 punkt.  

 

3. W ramach nowo utworzonych miejsc przyjęte zostaną dzieci, które uzyskają największą liczbę 

punktów. 

W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów – o przyjęciu do żłobka 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

W przypadku zrekrutowania większej liczby osób, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów 

Wnioskodawca zaplanował utworzenie listy rezerwowej.  

Wnioskodawca zaplanował, w razie niezrekrutowania wymaganej liczby osób, 

przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, poprzedzonej ponowną promocją i informacją  

o projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji). 

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

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

pojawi się taka potrzeba. 

Jeżeli na etapie rekrutacji pojawią się osoby z niepełnosprawnościami, Wnioskodawca dołoży 

wszelkich starań, aby wdrożyć mechanizm racjonalnych usprawnień, niwelując bariery 

otoczenia i dostosowując charakter prowadzonej interwencji, aby realizacja projektu była 

zgodna z zasadą równych szans i niedyskryminacji. Rekrutacja do projektu zostanie 

przeprowadzona z uwzględnieniem zasad dostępności i dostępności cyfrowej (m.in. ogłoszenie 

i materiały rekrutacyjne w formie dostępnej, publikowane pliki w wersjach umożliwiających 

przeszukiwanie treści). 

Jeżeli do projektu będzie chciała zgłosić się ON, potrzebująca alternatywnych form 

przygotowania materiałów rekrutacyjnych, ZZ zapewni to poprzez wersje elektroniczne 

dokumentów, wersje w druku powiększonym. 
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5. 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 także o zasadę równych szans i niedyskryminacji. 

 

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

informacje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Sulmierzyce, stronie 

internetowej Gminnego Żłobka „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach oraz na plakacie w budynku 

Urzędu Gminy Sulmierzyce. 

 

7. Narzędzia rekrutacyjne będą zawierać szczegółowe informacje zachęcające do udziału 

w projekcie osoby chcące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej 

z urodzeniem/wychowaniem dziecka dzięki wskazaniu korzyści związanej z kontynuacją 

aktywności zawodowej, osoby bezrobotne, poszukujące pracy, którym udział w projekcie 

umożliwi podjęcie pracy oraz osoby pracujące, którym udział w projekcie pozwoli na 

podtrzymanie zatrudnienia. 

 

8. Rekrutacja odbędzie się w dniach od  01.08.2022r r. do 19.08.2022 r.  i będzie 

przeprowadzona na mocy Zarządzenia Nr 38/2022 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 20 lipca 

2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej 

dla Gminnego Żłobka „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach prowadzonego przez Gminę 

Sulmierzyce.   

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne w biurze projektu w wersji papierowej tj. Urząd Gminy                          

w Sulmierzycach, Gminnego Żłobka „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach, a także w wersji 

elektronicznej na stronach internetowych oraz składane: osobiście w biurze projektu, pocztą 

elektroniczną lub przesyłką pocztową na adres biura): 

▪ Deklaracja udziału w projekcie 

▪ Oświadczenie uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych 

▪ Kwestionariusz osobowy 

▪ Oświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na 

konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 
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▪ Karta zgłoszenia dziecka do Gminnego  Żłobka ,,Magiczna Kraina” w Sulmierzycach 

▪ Dokumenty potwierdzające status na rynku pracy 

▪ Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych rekrutacji – jeśli dotyczy. 

Niezłożenie któregokolwiek z ww. dokumentów skutkował będzie nieprzyjęciem dziecka do 

żłobka – nieuwzględnieniem kandydatury danej osoby w procesie rekrutacji.  

Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia z kompletem dokumentów. 

 

9. O zakwalifikowaniu do projektu Komisja Rekrutacyjna  powiadamia rodzica. Powiadomienie 

winno być skuteczne i dokonane  w sposób zwyczajowo przyjęty. Ponadto w Urzędzie Gminy              

w Sulmierzycach zostanie umieszczona lista zakwalifikowanych osób do projektu.          

                 

10. W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Koordynatorem Projektu możliwe jest 

przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji uzupełniającej poprzedzoną akcją informacyjno-

promocyjną w środkach masowego przekazu: na stronie Urzędu Gminy w Sulmierzycach,                           

w lokalnej prasie oraz poprzez spotkania informacyjne w Żłobku w godzinach popołudniowych.   

 

11. Prace zespołu rekrutacyjnego zostaną udokumentowane protokołem. 

 

12. Zostanie utworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa. 

 

 

          …………………………….…………… 

                                                                                                                          /podpis/ 

 


