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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE     

pt. „Aktywny rodzic - szczęśliwe dziecko” ul. Gdańska 145     

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Aktywny rodzic - szczęśliwe dziecko” (numer projektu: 

RPLD.10.01.00-10-C016/18-00), zwanym dalej projektem, zasady rekrutacji, zasady organizacyjne, zasady uczestnictwa 

w projekcie, zasady monitoringu, zasady rezygnacji i wykluczenia z uczestnictwa w projekcie oraz postanowienia 

końcowe.     

§ I. Słownik pojęć     

1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:    

1) Projekt - przedsięwzięcie pt. „Aktywny rodzic - szczęśliwe dziecko” określone we wniosku o dofinansowanie 

projektu nr RPLD.10.01.00-10-C016/18-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   

Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w 

regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.     

2) Beneficjent - Fundacja SPIN z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 B lok 2.    

3) Podstawowe kryteria rekrutacji do projektu -zameldowanie, zamieszkanie, praca lub nauka na terenie miasta  

Łódź, bycie rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka od 12 miesiąca do 36 miesiąca życia.    

4) Rodzic - rodzic(matka/ojciec) rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd 

powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.    

5) Dziecko - dziecko Rodzica, które w chwili otrzymania pierwszego wsparcia przez Rodzica w projekcie jest w 

wieku powyżej  12 miesiąca do 36 miesiąca życia.    

6) Kandydat - Rodzic spełniające kryteria rekrutacji do projektu, uczestniczący w procesie rekrutacji do projektu.    

7) Uczestnik - Rodzic spełniające kryteria rekrutacji do projektu, który w wyniku udziału w rekrutacji został 

zakwalifikowany do projektu.    

8) Biuro projektu- biuro Fundacji SPIN mieści się Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 B lok 2.    

9) Klub dziecięcy -Klub dziecięcy utworzony w ramach Projektu.    

10) Osoba pracująca - Osoba zatrudniona na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, osoba prowadząca działalność 

na własny rachunek, osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim i pobierająca z tego tytułu 

zasiłek, osoba przebywająca na urlopie wychowawczym i pracująca jednocześnie w niepełnym wymiarze, będąca 

Rodzicem wg definicji przedstawionej w niniejszym Regulaminie.    

11) Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia  

pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako  

bezrobotna.  12) Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy - osoba pozostająca bez pracy, gotowa 

do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako 

bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia.    

13) Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie 

jest bezrobotna). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, 

spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 

rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas 

status bezrobotnego ma pierwszeństwo).    

2. Uczestnikami projektu są rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku życia zagrożeni utratą                

pracy ze względu na opiekę nad dziećmi do lat 3 lub bierni zawodowo/ bezrobotni w przypadku, gdy co                      

najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem                  

lub wychowaniem dziecka.     
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3. Przez rodzica/opiekuna prawnego należy rozumieć:     

a) osobę bezrobotną lub osobę bierną zawodowo, pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek 

opieki nad dziećmi do lat 3, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka i przebywa 

na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974  

Kodeks Pracy (Dz.  U. z 2014 r. poz 1662 z późn. zm.);     

b) osobę opiekującą się dzieckiem do lat 3, której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, 

osobę zatrudnioną na czas określony, będącą w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, 

rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks Pracy (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1662 z późn. zm.);     

   

4. Zatrudnienie – oznacza bycie pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie   

umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także wykonanie pracy na 

podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (m.in. umowa zlecenia, 

umowa o dzieło), status rolnika i domownika jak również prowadzenie działalności gospodarczej).     

   

5. Realizacja projektu trwa od 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2021 r.     

   

6. Projekt obejmuje obszar województwa łódzkiego, powiat Łódź, gminę Łódź, miasto Łodź.     

7. Biuro projektu mieści się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 B lok.2. tel. kontaktowy: +48 508 229 195 adres   

e- mail: sekretariat@nubo.edu.pl, a placówka na terenie, której realizowany będzie projekt to ul. Gdańska 145, 

90-536 Łódź.     

   

8. Grupę docelową projektu pt. „Aktywny rodzic - szczęśliwe dziecko” stanowi 40 osób (35K/5M) sprawujących  

opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, które uczą się/ pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. łódzkiego w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym:     

   

a) osoby pracujące (15K/0 M) które z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3 są zagrożone zwolnieniem z pracy,     

b) osoby bezrobotne, które chcą powrócić do życia zawodowego po przerwie związanej z wychowywaniem    

dziecka, a opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy (12K /5 M) niezależnie od 

wieku, wykształcenia i stanu zdrowia wyżej wymienionych osób,     

c) osoby bierne zawodowo, które chcą powrócić do życia zawodowego po przerwie związanej z wychowywaniem                

dziecka, a opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy (12K/0 M) niezależnie od                  

wieku, wykształcenia i stanu zdrowia wyżej wymienionych osób,     

9. Nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Koordynatora   

Projektu.     

   

10. Informacje o realizowanym Projekcie, możliwościach, warunkach udziału w Projekcie, wymaganych  

dokumentach rekrutacyjnych i terminach rekrutacji do Projektu przekazywane są:     

a) na spotkaniach informacyjno - promocyjnych z uczestnikami Projektu,     

b) za pośrednictwem strony internetowej Beneficjenta (www.nubo.edu.pl) oraz strony na portalu facebook oraz w  

biurze projektu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 B lok 2.     

    

   

§ II. Rekrutacja     

1. Do projektu zostanie przyjętych 40 osób (35K/5M) spełniających kryteria uczestnictwa.     
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2. Rekrutacja uczestników Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. W przypadku 

braku wolnych miejsc Rodzice dzieci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.     

   

3. Rekrutacja prowadzona będzie w miesiącach 06.2019 – 07.2019 oraz aby zapewnić prawidłową realizację  

projektu wnioskodawca przeprowadzi dodatkowy nabór w terminie 06.2020-07.2020 w ramach dostępnych  

miejsc zwolnionych przez dzieci, które ukończyły 3 roku życia i kontynuują edukację w przedszkolu. Rekrutacja 

będzie miała charakter ciągły w przypadku, gdy w projekcie będą wolne miejsca.     

   

   

4. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą w biurze Projektu osobiście,  

drogą poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej w godzinach pracy biura lub innych ustalonych  

indywidualnie. W celu zapewnienia uczestnictwa w rekrutacji osobom z niepełnosprawnościami przewidujemy  

możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego online (za pomocą poczty elektronicznej) lub spotkanie w domu  

osoby zainteresowanej. Materiały informacyjne i projektowe będą w zależności od potrzeb dostępne w wersji:   

elektronicznej na stronie internetowej www.nubo.edu.pl druku powiększonym, języku angielskim, itp. w  

zależności od potrzeb osób zainteresowanych projektem.     

   

5. Etapy rekrutacji:     

   

a) ogłoszenie naboru uczestników projektu opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w terminie 06.2019 - 07.2019     

oraz nabór dodatkowy 06.2020 -07.2020 r.     

   

b) spotkanie informacyjne z potencjalnymi uczestnikami projektu.     

   

c) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych.     

   

   

d) weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych pod kątem spełnienia kryteriów.   

     

e) utworzenie listy rankingowej i listy rezerwowej.     

   

   

 Powyższe terminy będą ustalane na bieżąco, a informacja o kolejnych etapach będzie dostępna na stronie internetowej       

za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w biurze projektu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 B, lok. 2.    

   

6.      Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione będą osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które zgłoszą chęć  uczestnictwa          

w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego oraz spełniają następujące kryteria rekrutacji:    

   

a) Status rodzica/opiekuna prawnego na rynku pracy (osoba bezrobotna/nieaktywna zawodowo/osoba pracująca 

zagrożona utratą pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3, przebywająca na urlopie 

macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym (zaświadczenie urzędowe, umowa o pracę i zaświadczenie od 

pracodawcy o zatrudnieniu lub oświadczenie)     

   

b) Deklaracja chęci powrotu na rynek pracy rodzica/opiekuna prawnego /zarejestrowania się jako osoba  

bezrobotna/poszukująca pracy/podjęcia zatrudnienia (oświadczenie)     

c) Wiek dziecka (mające ukończone co najmniej 12 miesięcy życia)     
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c) Zamieszkiwanie na terenie Gminy Łódź lub powiatu M. Łódź (oświadczenie)   

     

7. W przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu, przekraczającej liczbę miejsc (z   uwzględnieniem 

zaplanowanej proporcji udziału kobiet i mężczyzn) pierwszeństwo będą miały osoby, które uzyskają większą 

liczbę punktów za spełnienie kryteriów dodatkowych tj.:     

   

a) Niepełnosprawność uczestnika projektu lub dziecka (potwierdzoną niepełnosprawność orzeczeniem o    

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie 

oświaty).) - 5 pkt     

   

b) Wielodzietność (min. 3 dzieci - oświadczenie) - 3 pkt     

   

c) Osoba o niskich kwalifikacjach (oświadczenie) - 1 pkt     

    

8. Wszystkie kryteria rekrutacji weryfikowane będą ponownie na etapie podpisywania dokumentów    

potwierdzających uczestnictwo w Projekcie.     

   

9. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w biurze Projektu przy ul. Piotrkowskiej 276 B lok 2 w  

dni robocze w godzinach od 09.00 do 17.00 lub innych, ustalonych indywidualnie telefonicznie lub na adres 

e-mail: sekretariat@nubo.edu.pl.     

   

10. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.   

     

11. Z osobami zakwalifikowanymi do uczestnictwa w Projekcie zostaną podpisane Deklaracje uczestnictwa   

(załącznik regulaminu) w Projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

(załącznik).     

  

§ III. Obowiązki uczestników.     

1. Uczestnik ma prawo do udziału w Projekcie do 31 sierpnia 2021 r. lub do osiągnięcia 3. roku życia dziecka lecz  

nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.     

2. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania miesięcznej określonej opłaty za opiekę nad dzieckiem w ramach  

Projektu. Opłata jest płatna do 10 dnia każdego miesiąca.     

3. Beneficjent zastrzega sobie możliwość podwyższenia stawki miesięcznej opłaty z powodów niezależnych  

wynikłych przy realizacji projektu “Aktywny rodzic - szczęśliwe dziecko”.     

4. Uczestnik ma obowiązek współpracy z Organizatorem w ramach Projektu, w szczególności jest zobowiązany do  

wypełniania ankiet, formularzy, deklaracji oraz list dostarczanych przez Organizatora. Obowiązek ten jest 

aktualny przez cały okres uczestnictwa w Projekcie.     

5. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do dostarczania dokumentów wskazanych przez Organizatora.     

6. Uczestnik Projektu zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi oświadczenia potwierdzające powrót do pracy  

lub wejście na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Nie dostarczenie 

w/w oświadczenia Organizatorowi o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może spowodować wypisanie 

dziecka z Klubu Dziecięcego.     
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7. Udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom zewnętrznym,  

zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego     

8. Nadpłaty powstałe z ewentualnego podwyższenia miesięcznej opłaty (pkt. 2 i 3 niniejszego regulaminu)  

pobieranej od rodzica/opiekuna prawnego, będą zaliczane na poczet następnego miesięcznego okresu 

rozliczeniowego.     

  

§ IV. Wsparcie w ramach Projektu    

1. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej  oraz zdolności do zatrudnienia 40    

(35kobiet/5męzczyzn) osób pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu miasta Łódź, 

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez zastosowanie kompleksowych narzędzi w postaci 

zapewnienia opieki w nowo utworzonym klubie dziecięcym oraz podniesienie kompetencji umiejętności 

uczestników.     

   

2. Wsparcie w ramach Projektu polega na opiece nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat.     

   

3. Opieka jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ 2014- 2020.     

   

   

4. Opieka wychowawczo - opiekuńcza dla dzieci w Klubie Dziecięcym świadczona będzie zgodnie z założeniami  

Projektu oraz Regulaminem i Statutem Klubu dziecięcego od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy, w godzinach od 07:30 do 17:30.     

   

5. W ciągu dnia Klub Malucha będzie zapewniał właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną poprzez  

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz 

prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny 

dziecka właściwy do wieku.     

  

  

6. Prowadzone będą zajęcia (logopedyczne, pedagogiczne, taneczno - muzyczne, korekcyjno - ruchowe,  

sensoryczne). Forma zajęć - indywidualna i grupowa.     

   

7. W ramach opieki dzieciom zostanie zapewnione całodzienne wyżywienie. Dzieci, które ukończyły 1 rok życia,  

będą korzystać z 4 posiłków dziennie, zgodnie z zaleceniami żywienia dzieci zdrowych w wieku 1-3 lat, 

opracowanymi przez zespół ekspertów powołany przez KONSULTANTA KRAJOWEGO DS. PEDIATRII, tj. 

ze śniadania, II śniadania, obiadu (I i II danie), podwieczorku. Istnieje rowniez mozliwosc indywidualnego 

ustalenia menu z uczestnikami projektu oraz dostosowanie go do indywidualnych potrzeb dziecka, w 

szczególności dziecka z niepełnosprawnością.     

   

8. Uczestnicy Projektu otrzymają dodatkowo wsparcie szkoleniowe, umożliwiające uzyskanie nowych kwalifikacji  

i uprawnień zawodowych.     

   

9. Program wsparcia dla uczestnika/uczestniczki obejmuje:     

   

a) opiekę nad dzieckiem do lat trzech ,     

b) indywidualną sesję z doradcą zawodowym (IPD) ,     
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c) szkolenie zawodowe/kursy uzupełniające realizowane na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD) 

zgodne z potrzebami uczestników zakończone certyfikatem/zaświadczeniem o ukończeniu kursu; w związku z 

udziałem w tej formie uczestnikowi/ uczestniczce przysługuje stypendium szkoleniowe oraz sfinansowanie 

egzaminu zewnętrznego/certyfikacji,     

d) wsparcie psychologiczne,    

e) pośrednictwo pracy.     

   

10. Sesje z doradcą, szkolenia oraz pośrednictwo pracy będą się odbywały w godzinach funkcjonowania Klubu  

Dziecięcego w elastycznym trybie i godzinach odpowiadających oczekiwaniom uczestników Projektu.     

   

11. Osoby zakwalifikowane do wsparcia szkoleniowego zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć  

pod rygorem skreślenia z listy uczestników oraz do potwierdzania obecności na zajęciach poprzez 

każdorazowe składanie podpisu na liście obecności w dzienniku zajęć (zajęcia grupowe) oraz na karcie 

usług doradczych (zajęcia indywidualne).     

   

12. Każdy z uczestników jest poinformowany, że projekt pt. „Aktywny rodzic - szczęśliwe dziecko” jest  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.    

   

    

§ V. Zasady rezygnacji i wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie     

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej. Oświadczenie  

Uczestnika należy złożyć w siedzibie biura Projektu lub drogą elektroniczną z podaniem przyczyny rezygnacji.    

    

2. Organizator może rozwiązać umowę i skreślić dziecko z listy wychowanków – z zachowaniem  

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia (pełny miesiąc kalendarzowy) – w przypadku:     

   

a. złożenia pisemnego wniosku Uczestnika/ Uczestniczki     

b. niewywiązywania się przez Uczestnika ze zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.    

c. złożenia oświadczeń zawierających nieprawdziwe informacje.     

   

3. Rodzice mogą rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego (pełen miesiąc kalendarzowy) okresu  

wypowiedzenia z powodu niezależnych od Beneficjenta.     

   

4. Osoba zakwalifikowana do projektu jako osoba pracująca, która rozpoczęła korzystanie ze wsparcia w Projekcie,   

rezygnując z udziału w Projekcie jest zobowiązana dostarczyć w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w 

projekcie niezbędnych danych dotyczących statusu na rynku pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy, wydruk 

z CEIDG).     

   

5. Osoba zakwalifikowana do projektu jako osoba bezrobotna lub bierna zawodowo zobowiązuje się przejść całą   

ścieżkę aktywizacji zawodowej, która została wspólnie z nią zaplanowana w IPD. IPD może być modyfikowane 

w trakcie jego realizacji, gdy zajdą uzasadniają to okoliczności zewnętrzne lub życiowe Uczestnika, w tym 

podjęcie zatrudnienia przed ukończeniem realizacji zaplanowanych w IPD kroków. Rezygnacja z udziału w 
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projekcie w trakcie korzystania ze wsparcia związanego z aktywizacją zawodową może wiązać się dla Uczestnika 

z koniecznością zwrotu kosztów udzielonego mu wsparcia, jeśli Uczestnik nie dopełni zobowiązań dotyczących 

dostarczenia odpowiednich danych i dokumentów, o których mówi Regulamin, a Beneficjent z tego powodu nie 

będzie miał możliwości odzyskać tych środków lub ich rozliczyć w projekcie.     

   

6. Rezygnacja z udziału w projekcie wiąże się z zaprzestaniem korzystania z wszelkiego wsparcia, w tym z usługi  

opieki nad dzieckiem w ramach projektu.     

   

7. Beneficjent ma prawo skreślić osobę z listy uczestników projektu i obciążyć kosztami udzielonego wsparcia jeśli 

Uczestnik narusza Regulamin lub nie wywiązuje się z zawartej z nim umowy uczestnictwa w projekcie.     

8. Rezygnacja z udziału w projekcie lub skreślenie z listy uczestników nie zwalnia od obowiązku podania 

Beneficjentowi informacji o swoim statusie na rynku pracy oraz z obowiązków związanych z dostarczeniem lub 

wypełnieniem wymaganej dokumentacji.     

9. Nie wywiązanie się z obowiązków w zakresie dostarczenia wymaganych danych i dokumentacji może być 

traktowanie jako naruszenie regulaminu i umowy i może skutkować obciążeniem Uczestnika kosztami udziału 

w projekcie, jeśli Beneficjent nie będzie miał możliwości odzyskać lub rozliczyć tych kosztów w projekcie i 

będzie zobowiązany do ich zwrotu do Instytucji Zarządzającej.     

10. Beneficjent będzie wzywać do zwrotu poniesionych kosztów wówczas, gdy w wyniku bezpośrednich celowych 

działań na szkodę Beneficjenta lub zaniechań ze strony Uczestnika projektu, nieprzestrzegania przez niego/nią 

umów i regulaminu projektu, narażony zostanie na koszty niekwalifikowalne w projekcie lub kary finansowe ze 

strony IZ/innej instytucji kontrolującej/przeprowadzającej audyt projektu.     

11. W przypadku konieczności rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn uzasadnionych, tj. z ważnych przyczyn 

natury zdrowotnej lub działania siły wyższej, Uczestnik zobowiązany jest powiadomić jak najszybciej  

Beneficjenta (do   

3 dni od wystąpienia okoliczności), zachowując pisemną formę powiadomienia i przedstawiając dokumenty 

potwierdzające przyczyny rezygnacji. Uzasadnione przypadki, o których mowa w niniejszym punkcie, nie mogą 

być znane Uczestnikowi w momencie zgłaszania się do projektu.     

12. Jeśli Dziecko, mimo podjętych prób adaptacji, okaże się nie gotowe psychicznie, emocjonalnie lub zdrowotnie  

do pobytu w klubie dziecięcym, a psycholog zatrudniony przez Beneficjenta to potwierdzi, Uczestnik ma 

możliwość rezygnacji z udziału w projekcie po uiszczeniu opłat za okres korzystania z projektu     

  

13. Okres adaptacji przewidziany jest na pierwsze cztery tygodnie pobytu dziecka w klubie dziecięcym. W tym czasie  

działania związane z aktywizacją zawodową Rodzica mogą być przez Beneficjenta wstrzymane w celu 

potwierdzenia gotowości Dziecka do uczęszczania do klubu dziecięcego, a tym samym możliwości udziału 

Rodzica w projekcie. W szczególnych przypadkach psycholog zatrudniony przez Beneficjenta może zalecić 

wydłużenie okresu adaptacyjnego.     

   

§ VI. Postanowienia końcowe     

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przekazywać do Koordynatora 

Projektu.    

   

2. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące 

po opublikowaniu informacji o zmianie Regulaminu.    
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.   

   

   

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podpisania.    

   

   

5. Regulamin zawiera załączniki:   

  

I. Deklaracja uczestnictwa     

II. Formularz rekrutacyjny     

III. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych     

IV. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku     

V. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej / biernej zawodowo     

VI. Karta zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego     

VII. Dane osobowe uczestnika projektu do systemu SL2014     

VIII. Upoważnienie do odbioru dziecka     

    

 6.  Dokumenty niezbędne do dalszego postępowania rekrutacyjnego:   

  

I. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopia (jeśli dotyczy)   

II. Zaświadczenie PUP o statusie osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy)   

III. Oświadczenie o posiadanym wykształceniu (dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia do wglądu), kopia   

      (jeśli dotyczy)    

   

 7.  Po pozytywnym procesie rekrutacyjnym do projektu uczestnik otrzyma:  

   

I. Umowę o świadczenie usług opiekuńczych w Projekcie  

II. Umowę uczestnictwa w Projekcie pt. “Aktywny rodzic - szczęśliwe dziecko”.     

  

  

Zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w projekcie pt. „Aktywny rodzic - szczęśliwe dziecko”     

..........................................................             
Podpis Beneficjenta    
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