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Regulamin rekrutacji dzieci do Żłobka AKADEMIA 

MALUCHA w Aleksandrowie Kujawskim 

„Żłobek dla dziecka-praca dla rodziców! Nowe możliwości 

w Akademii Malucha” 
 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa dzieci w ramach projektu 

„Żłobek dla dziecka-praca dla rodziców! Nowe możliwości w Akademii Malucha” 

realizowanym na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.  

 

2. Projekt jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, Działanie RPKP.08.04.01-04-0041/17 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, 

Poddziałanie RPKP.08.04.01 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.  

 

3. Realizatorem projektu jest Przedszkole Niepubliczne Akademia Malucha reprezentowane 

przez mgr Ewelinę Urbańską, ul. Kościelna 9A, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 

NIP:8911546156 

 

4. Biuro projektu mieści się w budynku Przedszkola Niepublicznego Akademia Malucha,  

ul. Kościelna 9A, 87-700 Aleksandrów Kujawski.  

5. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.  

6. Ilekroć poniżej jest mowa o:                           

a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dzieci do 

oddziału – żłobka Akademia Malucha w projekcie „Żłobek dla dziecka-praca dla rodziców! 

Nowe możliwości w Akademii Malucha” realizowanym przez Przedszkole Niepubliczne 

Akademia Malucha w Aleksandrowie Kujawskim.  

b) Dzieci przyjęte do żłobka – rozumie się przez to dzieci, które ukończyły 20 tydzień życia 

i nie przekroczyły 3 lat. 

c) Grupa docelowa projektu to: rodzice 15 dzieci: 7 osób (7K) - które zaliczają się do osób 

powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim 8 osób (6K/2M)- 

które zaliczają się do osób wyłączonych z rynku pracy z uwagi na sprawowanie opieki nad 

dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3. 

§ 2 

Cele i zakres wsparcia 
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Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 

oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy 15 osobom  poprzez utworzenie 15 miejsc w żłobku 

na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski i objęcie opieką 15 dzieci w wieku do 3 lat w okresie 

1.09.2018-31.08.2020r. (24 m-ce). 

 

 

Na projekt składają się dwa poniższe zadania: 

Zadanie 1 - Utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez pracę adaptacyjne i 

wyposażenie pomieszczenia w Żłobku Akademia Malucha. 

Zadanie 2 - Bieżące funkcjonowanie 15 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

w okresie 1.09.2018-31.08.2020r. 

Główne rezultaty to: 

- utworzenie żłobka (15 nowych miejsc) na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 

01.09.2018r. 

- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania przez 24 miesiące (1.09.2018-31.08.2020r). 

- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz 15 dzieci przez okres 24 miesięcy (1.09.2018-

31.08.2020r). 

- wsparcie 15 osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej 

z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz pozostające bez pracy, które znalazły/poszukują 

zatrudnienia. Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 5 RPO 

województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014- 2020: "Zwiększenie dostępności miejsc 

świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3". 

 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

 

1. Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się w budynku Przedszkola Niepublicznego 

Akademia Malucha, w biurze projektu: Żłobek Akademia Malucha ul. Kościelna 9A, 87-

700 Aleksandrów Kujawski.  

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych 

(formularz zgłoszeniowy, deklaracja udziału) fizycznie w Biurze Projektu. Wzory 

dokumentów rekrutacyjnych, regulamin rekrutacji, materiały promocyjne wraz z innymi 

danymi będą dostępne on-line:  

- www.akademiamalucha.org,  oraz w wersji papierowej w Biurze Projeku  

ul. Kościelna 9A;  

- MOPS Aleksandrów Kujawski, ul.Słowackiego 12;  

- PUP Aleksandrów Kujawski, ul. Przemysłowa 1; 

- reklama prasowa, plakaty 

 

Dokumenty będzie można składać w wersji papierowej osobiście w Biurze Projektu w budynku 

Przedszkola Niepublicznego Akademia Malucha w Aleksandrowie Kujawskim. 

 

3. Rekrutacja polegająca na przydzieleniu dzieci do poszczególnych zajęć zgodnie z potrzebami 

dzieci przeprowadzona zostanie w VII.2018-VIII.2018 

 

Kryteria uczestnictwa w projekcie: 

- wiek dziecka (ukończony 20 tydzień życia do 3 roku życia) - formularz zgłoszeniowy 

http://www.akademiamalucha.org/
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- miejsce zamieszkania: zakwalifikowane zostaną osoby zamieszkujące, zatrudnione bądź 

pobierające naukę na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - oświadczenie 

- status rodzica na rynku pracy (osoba w grupie powracających na rynek pracy po urlopie 

macierzyńskim - na podstawie zaświadczenia od pracodawcy lub rodzic lub osoba w grupie 

wyłączone z rynku pracy w związku z sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 3, 

przebywający na urlopie wychowawczym - na podstawie zaświadczenia z PUP; oświadczenia, 

zobowiązanie do podjęcia pracy -oświadczenie). 

 

 

4. O zakwalifikowaniu do projektu koordynator powiadamia uczestnika osobiście, telefonicznie 

lub mailowo. Powiadomienie winno być skuteczne. 

 

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

przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji. 

 

6. Zostanie utworzona lista uczestników. 

 

7. Rekrutacja przeprowadzona zostanie z uwzględnieniem zasady równości kobiet i mężczyzn 

nie faworyzując przy rekrutacji dzieci płci żeńskiej czy męskiej oraz umożliwienia 

uczestnictwa osobom z niepełnosprawnościami. Wszystkie prace w projekcie realizowane będą 

z uwzględnieniem zasad równości i niedyskryminacji.  

 

§ 4 

Uczestnictwo w projekcie 

 

1. Po zakwalifikowaniu do projektu, uczestnicy mają obowiązek regularnego uczestnictwa we 

wsparciu. 

2. Uczestnicy biorą udział we wsparciu nieodpłatnie. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, uczestnik zobowiązany jest 

niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia o tym fakcie. 

 

 

 

 


