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R E G U L A M I N 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

PT. „BAJKOWY ŻŁOBEK” 
 

 

 

 

§1. 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Bajkowy żłobek” 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, 
oś priorytetowa – 9 – Rynek pracy; działanie 9.4 – Godzenie życia zawodowego i 
prywatnego. 

2. Projekt realizowany jest przez Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” ul. Partyzantów 62, 
22-400 Zamość; NIP: 9223050123, REGON: 360189524, zarejestrowane przez Sąd 
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 
nr KRS: 0000533475. 

§2. 
Definicje 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1. Projekcie – oznacza to projekt pt. „Bajkowy żłobek” realizowany przez Zamojskie Centrum 

Edukacji „Enigma” ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość; NIP: 9223050123, REGON: 
360189524, nr KRS: 0000533475 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa – 9 – Rynek pracy; 
działanie 9.4 – Godzenie życia zawodowego i prywatnego. 

2. Projektodawcy – oznacza to Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” ul. Partyzantów 62, 
22-400 Zamość; NIP: 9223050123, REGON: 360189524, zarejestrowane przez Sąd 
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 
nr KRS: 0000533475. 

3. Uczestnikach projektu – oznacza to osoby będące rodzicami lub pełnoprawnymi 
opiekunami dzieci w wieku do lat 3 spełniający kryteria przewidziane w niniejszym 
regulaminie i zakwalifikowane na jego podstawie do udziału w projekcie. 

4. Biurze projektu – ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość. 
5. Żłobku – oznacza to żłobek utworzony w ramach projektu. 

§3. 
Informacje o projekcie 

1. Projekt jest realizowany od 6 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r. 
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2. Celem projektu jest stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym 
z niepełnosprawnościami, a przez to zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób 
opiekujących się dzieckiem do lat 3 – tj. osób pozostających bez pracy oraz osób 
powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka 
(przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich) z obszaru powiatu 
zamojskiego i miasta Zamość poprzez zapewnienie miejsc opieki w postaci żłobka 
zlokalizowanego na terenie miasta Zamość zapewniającego 32 miejsca opieki przez okres 
średnio 11 miesięcy dla każdego uczestnika projektu. 

3. Zadania, które będą realizowane w projekcie to: 
1) Adaptacja pomieszczeń żłobka i jego otoczenia – stworzenie odpowiednich a 

jednocześnie przyjaznych warunków lokalowych z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Adaptacja będzie polegała w szczególności na dostosowaniu 
pomieszczeń do potrzeb dzieci, wymogów budowlanych, wymogów higieniczno-
sanitarnych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie ze standardami 
określonymi obowiązującymi przepisami prawa, a także utworzenie placu zabaw wraz 
z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem. 

2) Doposażenie pomieszczeń żłobka – doposażenie w sprzęt niezbędny do 
sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

3) Opieka nad dziećmi – bieżące funkcjonowanie – sprawowanie bieżącej opieki nad 
łącznie 64 dzieci uczestników projektu w ramach 32 miejsc w żłobku podzielonych na 
dwie tury. Pierwsza w okresie od lipca 2019 roku do maja 2020 roku, druga od czerwca 
2020 roku do kwietnia 2021 roku. Każde z dzieci uczestników projektu zostanie objęte 
opieką przez średnio 11 miesięcy w wymiarze do 10 godzin dziennie. Oprócz 
podstawowej opieki (w tym wyżywienia), planuje się zajęcia z logopedą (wspierające 
rozwój dziecka) oraz zajęcia rytmiczno-muzyczne. 

4. W ramach zadania, o którym mowa w §3 ust. 3 pkt 3 niniejszego regulaminu, zapewnione 
jest pełne wyżywienie dla dzieci w trakcie pobytu w żłobku. Koszty wyżywienia ponoszą 
rodzice, zgodnie ze stawkami przyjętymi w projekcie, z tym, że uczestnicy pozostający bez 
zatrudnienia i wykluczeni społecznie są z tych opłat zwolnieni. 

§4. 
Procedura rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących na terenie powiatu zamojskiego 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego będących rodzicami lub pełnoprawnymi 
opiekunami dzieci w wieku do lat 3 pozostających bez pracy lub powracających do pracy 
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka (przebywających na urlopach 
macierzyńskich/rodzicielskich). 

2. Projektodawca przeprowadza dwukrotną rekrutację uczestników projektu, jedną w okresie 
maj – czerwiec 2019 dla I tury uczestników, drugą w okresie lipiec – sierpień 2020 dla II 
tury uczestników. 

3. Kryteria formalne, które łącznie musi spełniać każdy uczestnik projektu to: 
1) zamieszkuje w powiecie m. Zamość lub powiecie zamojskim; 
2) sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3; 
3) - jest osobą powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem/wychowaniem dziecka przebywającą na urlopie 
macierzyńskim/rodzicielskim 
l u b  
- jest osobą pozostającą bez pracy, sprawującą opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 
poszukującą pracy. 

4. Kryteria punktowe udziału w projekcie to: 
1) Niepełnosprawność uczestnika projektu (20 pkt); 
2) Niskie kwalifikacje uczestnika projektu [do poziomu ISCED3] (12 pkt); 
3) Samotne rodzicielstwo (10 pkt); 
4) Osoby o niskich dochodach (0 – 10 pkt); 
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5) Zamieszkiwanie na terenie wiejskim (4 pkt) 
6) Niski staż zawodowy (0 – 4 pkt); 
7) Wielodzietność (2 pkt za każde dziecko); 

5. Rekrutacja do projektu odbywa się poprzez złożenie osobiście w biurze projektu, pocztą 
elektroniczną lub tradycyjną następujących dokumentów: 
1) Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 
2) Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów formalnych i punktowych – wskazane 

w formularzu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1. 
6. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: 

1) I tura uczestników projektu – 27.05.2019 r. – 21.06.2019 r. 
2) II tura uczestników projektu – 27.07.2020 r. – 14.08.2020 r. 

7. W przypadku niezebrania wystarczającej liczby zgłoszeń, terminy składania dokumentów 
ulegną przedłużeniu do momentu złożenia 32 zgłoszeń. 

8. Na podstawie złożonych dokumentów Komisja Rekrutacyjna powołana przez 
Projektodawcę sporządzi listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 
oraz listę rezerwową. Listy zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu oraz 
w biurze projektu w terminie 7 dni od ostatniego dnia składania formularzy rekrutacyjnych. 
Ponadto osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną powiadomione o tym 
fakcie telefonicznie. 

9. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które spełnią kryteria formalne 
rekrutacji oraz uzyskają najwyższą liczbę punktów. 

10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilka osób, decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

11. W przypadku rezygnacji uczestnika lub skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do 
udziału w projekcie osoby zakwalifikowanej, na jej miejsce zostanie przyjęta osoba z listy 
rezerwowej. 

12. W przypadku wolnych miejsc i braku osób na liście rezerwowej przeprowadzona zostanie 
rekrutacja uzupełniająca. 

13. Do rekrutacji uzupełniającej stosuje się §4 ust. 1 – 5; ust. 8 – 10; z tym, że formularze 
rekrutacyjne są przyjmowane do chwili złożenia 3 zgłoszeń uczestnictwa w projekcie. 

14. Komisja rekrutacyjna może wezwać rodziców/opiekunów do uzupełnienia dokumentacji w 
przypadku stwierdzenia jej niekompletności. 

15. Druki niezbędne w procesie rekrutacji dostępne są w biurze projektu oraz na stronie 
internetowej projektu. 

16. Niezłożenie wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w projekcie. 

§5. 
Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Uczestnicy projektu mają prawo do: 
1) udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i umowy 

o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020; 

2) udziału dziecka we wszystkich zajęciach prowadzonych w ramach opieki świadczonej 
przez utworzony w ramach projektu żłobek oraz korzystanie przez dziecko 
z infrastruktury i wyposażenia żłobka; 

2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do: 
1) zapewnienia obecności dziecka w żłobku, a w przypadku jego nieobecności zgłaszania 

jej przyczyn; 
2) przedkładania Projektodawcy dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, w 

szczególności dokumentów potwierdzających status uczestnika na rynku pracy 
zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu; 

3) współpracy z Projektodawcą w zakresie monitoringu i ewaluacji projektu, 
a w szczególności uzupełniania ankiet i innych dokumentów związanych z realizacją 
projektu; 
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4) informowania o wszelkich zmianach danych i wszelkich zdarzeniach mogących mieć 
wpływ na realizację projektu; 

5) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom 
zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

§6. 
Rezygnacja z udziału w projekcie 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w przypadku wystąpienia sytuacji 
szczególnych, uniemożliwiających uczestnictwo dziecka w opiece żłobkowej (np. długi 
okres chorobowy, zmiana miejsca zamieszkania). Uczestnik ma prawo do rezygnacji po 
złożeniu oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników osoby, która 
rażąco narusza postanowienia niniejszego regulaminu, statutu żłobka lub powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

§7. 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 
2. Projektodawca ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie 

zmiany wymagają formy pisemnej. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy 

umowy o dofinansowanie projektu, statut żłobka oraz powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 

4. Aktualna treść regulaminu uczestnictwa w projekcie dostępna jest w biurze projektu oraz 
na stronie internetowej projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zamość, dnia 4 maja 2020 r. 


