REGULAMIN REKRUTACJI
do projektu pn. Pomagamy być aktywnym zawodowo realizowanym przez Stowarzyszenie Nova
Edukacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie
DEFINICJE


Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:


Projekt -Pomagamy być aktywnym zawodowo współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie


Beneficjent – Stowarzyszenie Nova Edukacja ul. Zamkowa 123, 39-400 Tarnobrzeg


Biuro Projektu - siedziba szkoły Policealnej Nova w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 55a Biuro
projektu czynne od pon. do pt. w godzinach 9:00-14:00

Kandydat / kandydatka - osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na
podstawie zasad ujętych w niniejszym regulaminie.

Uczestnik / uczestniczka projektu (Beneficjent ostateczny) - osoba zakwalifikowana do
udziału w projekcie.

Osoby z niepełnosprawnościami- oznacza osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych ( Dz.U z 2011 r Nr 127 poz 721 z późń. zmn.) a także osoby z zaburzeniami
psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego( Dz.U.
Nr 231 poz 1375 – zgodnie z definicją zamieszczoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 wersja
marzec 2016


Osoby bierne zawodowo- osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie
pracują i nie są bezrobotne), zgodnie z definicją zamieszczoną w „Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynkupracy na
lata 2014-2020” wersja listopad 2016.



osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące
zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani
do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania
Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie
uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby
kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu
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niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi-Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - wersja listopad 2016


osoby zatrudnione przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych -to osoby
przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/ wychowawczym (rozumianym jako
świadczenie pracownicze, gdzie pracodawca zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od
pracy do momentu porodu i okres ten obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad
dzieckiem) - Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - wersja listopad 2016


Personel Projektu - zespół składający się z: koordynatora projektu, asystenta koordynatora
projektu oraz pracownika administracyjno- biurowego, doradca formalno- prawny, księgowa



Komisja rekrutacyjna - zespół składający się z: koordynatora projektu, asystenta koordynatora będzie odpowiedzialny za dokonanie wyboru uczestników i uczestniczek do projektu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy regulamin określa zasady naboru uczestników i uczestniczek do projektu.
2.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego i jest realizowany na podstawie Wniosku o dofinansowanie projektu pn. Pomagamy być
aktywnym zawodowo nr projektu RPPK 07.04.00-18-0032/16 oraz umowy Nr RPPK.07.04.00-180032/16-00 zawartej w dniu 9 sierpnia 2017r pomiędzy Województwem PodkarpackimWojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Stowarzyszeniem Nova Edukacja z siedzibą w
Tarnobrzegu
1.Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.08.2017 r. do dnia 31.07.2019r.
2.Projekt realizowany jest województwo Podkarpackie, powiat Tarnobrzeg, gmina Tarnobrzeg
3.Celem głównym projektu zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów dzieci w wieku
do 3 lat z miasta Tarnobrzeg ( 10K) poprzez utworzenie nieodpłatnych dodatkowych miejsc opieki w
klubie dziecięcym przy przedszkolu Bajka w Tarnobrzegu w okresie od 1.08.2017 do 31.07.2019
4.Wsparcie otrzyma 10 osób (10 Kobiet ) – rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku życia
zamieszkujących w mieście Tarnobrzeg , które chcą wejść na rynek pracy lub powrócić po przerwie
związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.
5.Projekt przewiduje możliwość wsparcia mężczyzn jeśli spełnią wymagania grupy docelowej , a
beneficjent uzyska zgodę od Instytucji Pośredniczącej na zmianę wskaźnika kluczowego
6. stan zdrowia czy niepełnosprawność nie będzie miała wpływu na zakwalifikowanie uczestnika do
udziału w projekcie
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7. Klub dziecięcy funkcjonował będzie w systemie dwuzmianowym ( zmiana dopołudniowa i zmiana
popołudniowa)przez 10 godzin dziennie
8. Zapewniona będzie opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, jak również zajęcia dodatkowe –
rozwojowe logopedyczne taneczne, zajęcia z języka angielskiego
9. Udział w klubie dziecięcym jest nieodpłatny
10. zapewniamy bezpłatne posiłki.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1.
W procesie rekrutacji uwzględnia się aplikacje kandydatów, którzy spełniają następujące
kryteria dotyczące grupy docelowej:

KRYTERIA DOSTĘPU
-miejsce zamieszkania – miasto Tarnobrzeg ( Oświadczenie uczestniczki/a
- rodzic dziecka w wieku do 3 roku życia , które chcą wejść na rynek pracy, lub powrócić na rynek
pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka)
-KRYTERIA POMOCNICZE-DODATKOWE
- trudna sytuacja materialna ( waga: do 800 zł netto /osoba 50 pkt 1000zł/ osoba 30 pkt, 1200 zł/
osoba 20 pkt, powyżej 1200 zł /osoba 0 pkt weryfikacja oświadczenie Kandydata( uczestnika
projektu)
-doświadczenie zawodowe – waga brak doświadczenia 50 pkt , do 1 roku 30 pkt , powyżej 1 roku 20
pkt – weryfikacja oświadczenie uczestnika
2. A ponadto złożą:
a) ankietę rekrutacyjną uczestnictwa w projekcie – zał. Nr 1
b) oświadczenie uczestnika projektu – zał nr 2
3. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie uczestnik podpisuje oświadczenie dotyczące
zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją projektu, jak również deklaracji o
przystąpieniu do projektu- dokumenty uczestnik otrzyma od koordynatora po przeprowadzonym
procesie rekrutacji
W przypadku większej liczby chętnych niż zakładana spełniających kryteria rekrutacji,
stworzona będzie lista rezerwowa wykorzystana w przypadku rezygnacji uczestnika z listy
podstawowej
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§ 4 ZASADY REKRUTACJI
1.
Rekrutacja uczestników i uczestniczek do projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn.
2.
Rekrutacja prowadzona jest równolegle z kampanią informacyjną obejmującą m.in. ulotki,
plakaty, ogłoszenia, bezpośrednie kontakty z potencjalnymi uczestnikami projektu, informację na
stronie internetowej, tablicach ogłoszeń beneficjenta
3.
Rekrutacja prowadzona będzie przez Realizatora Projektu w Biurze Projektu w okresie
sierpień 2017 r
4.
Nabór uczestników/uczestniczek do projektu prowadzi personel projektu - o którym mowa w
§ 1 niniejszego regulaminu w Biurze Projektu. Wyboru uczestników dokona Komisja rekrutacyjna - o
którym mowa w § 1 niniejszego regulaminu.
5.
Kandydaci, przed złożeniem dokumentów, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu
niniejszego regulaminu.
6.
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bajka-tarnobrzeg.ploraz w
Biurze Projektu ul. Sienkiewicza 55 a 39-400 Tarnobrzeg
7.

Dokumenty o których mowa w § 3 pkt. 1 niniejszego regulaminu należy złożyć do dnia

31.08.2017 roku w Biurze Projektu , za pośrednictwem poczty ,mailowo i Przyjmowane będą jedynie
zgłoszenia wypełnione na właściwej karcie deklaracji, opatrzone datą i podpisem kandydata.
8.
Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci
będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia
dokumentów.
9.
Za moment dokonania zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie
wymagane dokumenty poprawne formalnie.
Wyboru uczestników Projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje Komisja
rekrutacyjna
10.
Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane osobiście, drogą
elektroniczną lub telefonicznie i zostaną wpisane na listę podstawową.
11.
Osoby nie zakwalifikowane do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane osobiście, drogą
elektroniczną lub telefonicznie i zostaną wpisane na listę rezerwową.
12.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Biuro Projektu. Jeżeli rezygnacja nastąpiła z nieuzasadnionych przyczyn - beneficjent
zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego dotychczasowym uczestnictwem
w projekcie.
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13.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w pierwszej kolejności kwalifikowane
będą osoby z listy rezerwowej, które pozwolą na realizację wskaźników dot. grupy docelowej
określonych we wniosku o dofinansowanie projektu.
14.

Dokumenty złożone przez potencjalnych Uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2017 roku i obowiązuje na czas trwania projektu
1. Regulamin jest dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowejwww.bajkatarnobrzeg.pl
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym
niezwłocznie poinformuje zainteresowanych na stronie internetowej oraz tablicach
informacyjnych.
Tomasz Jóźwiak
Prezes Stowarzyszenia
Nova Edukacja
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