Klub Dziecięcy Krasnale Wrocławskie
ul. Życzliwa 11
53-030 Wrocław
72 12 73 555

REGULAMIN REKRUTACJI
do projektu nr RPDS.08.04.02-02-0006/16
pn. „Wrocławskie krasnale”

Przedmiot regulaminu
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady/kryteria rekrutacji do Projektu nr RPDS.08.04.02-02-0006/16
pn. „Wrocławskie krasnale” (zwanego dalej „Projektem”), realizowanego w ramach działania 8.4
Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020.
2. Projekt jest realizowany przez firmę Pro-Publico w okresie od 1 grudnia 2016r. do 30 czerwca 2018r.
na terenie Wrocławia i obejmuje funkcjonowanie Klubu Dziecięcego Krasnale Wrocławskie przy ul.
Życzliwej 11 we Wrocławiu.
3. Udział w Projekcie, a więc pobyt Dziecka w Klubie Dziecięcym jest bezpłatny, finansowany w całości
ze środków unijnych oraz budżetu Gminy Wrocław przez okres maksymalnie 12 miesięcy od
momentu podpisania umowy z Rodzicem / Opiekunem prawnym na udział w projekcie.
Ogólne założenia Projektu
§2
Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa 22 kobiet z terenu Wrocławia, które dzięki udziałowi w
Projekcie będą mogły wrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim / rodzicielskim / wychowawczym w
wyniku skorzystania z usług opieki świadczonej w formie Klubu Dziecięcego. W ramach Projektu powstanie
Klub Dziecięcy z 22 miejscami dla dzieci w wieku do 3 lat, których udział w okresie od 1 lipca 2017 do 30
czerwca 2018 r. będzie bezpłatny.
Warunki udziału w projekcie
§3
1. Uczestniczkami projektu mogą być wyłącznie kobiety, które spełniają poniższe kryteria:
a. powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (wymagane
zaświadczenie z zakładu pracy/ZUS potwierdzające przebywanie na urlopie macierzyńskim /
rodzicielskim / wychowawczym) i sprawują opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3;
z urodzeniem

dziecka

(wymagane

zaświadczenie

z

zakładu

pracy/ZUS
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b. prowadzą własną działalność gospodarczą i powracają do aktywności zawodowej po przerwie
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potwierdzające przebywanie na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim / wychowawczym) i
sprawują opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3;
zamieszkują na terenie Wrocławia w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

c.

2. W przypadku zaświadczeń z zakładu pracy / ZUS należy przedłożyć aktualny dokument tj. wydany
nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia rekrutacji wskazanym w §4 pkt 1.
3. Zgłoszenia zawierające nieaktualne załączniki będą odrzucane.
4. Kryteria dodatkowe:
a. miejsce zamieszkania na terenie osiedla, na którym mieści się Klub Dziecięcy (w promieniu 1
km od adresu Klubu) (+1 pkt);
b. niepełnosprawność

dziecka

(+1

pkt)

(wymagane

aktualne

orzeczenie

o

stopniu

niepełnosprawności);
Zasady postępowania rekrutacyjnego
§4
1. Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego Krasnale Wrocławskie rozpocznie się w dniu 04.05.2017
roku

i

potrwa

do

21.07.2017.

Szczegóły

rekrutacji

zostaną

ogłoszone

na

stronie

www.krasnalewroclawskie.pl
2. Formularz zgłoszeniowy należy składać w formie elektronicznej, tj. w formie skanu dokumentu,
przesłanego na adres e-mail: kontakt@krasnalewroclawskie.pl.
3. Realizator ma prawo wcześniejszego zamknięcia rekrutacji, jeśli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę
44. Informacja o zamknięciu rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie www.krasnalewroclawskie.pl
4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wskazana w §2, zostaną
stworzone listy rezerwowe dla poszczególnych grup wiekowych.
5. Dzieci z list rezerwowych będą przyjmowane do Klubu Dziecięcego w przypadku wolnych miejsc
powstałych w wyniku zakończenia z udziału w Projekcie z przyczyn zdrowotnych, losowych itp.
6. Jeśli w wyznaczonym terminie nie uda się zrekrutować liczby 22 uczestników Realizator Projektu
przeprowadzi rekrutację dodatkową.
7. Do oceny Formularzy zgłoszeniowych zostanie powołana 2-osobowa Komisja Rekrutacyjna, która
przeprowadzi rekrutację dzieci w zgodzie z zasadami rekrutacji zapisanymi w niniejszym
Regulaminie.
8. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć bezpośrednio
do siedziby Klubu Dziecięcego następujące dokumenty:
a. Formularz zgłoszeniowy (Zał. nr 1),
b. Oświadczenie (Zał. nr 2),
wychowawczym (Zał. nr 3),
d. Karta Zgłoszenia Dziecka.
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9. W przypadku niewłaściwego wypełnienia Formularza zgłoszeniowego lub braku załączników,
Rodzic/Opiekun prawny zostanie o tym poinformowany telefonicznie i będzie zobowiązany do
poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
10. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z postępowania rekrutacyjnego, do którego dołączy:
a. listę dzieci przyjętych do Klubu,
b. listę rezerwową,
11. Wyniki rekrutacji do Klubu Dziecięcego w formie listy dzieci przyjętych i nie przyjętych zostaną
podane na stronie internetowej Klubu w terminie do 24.07.2017 r.
§5
Zasady przyprowadzania, pobytu oraz odbioru dziecka w Klubie Dziecięcym Krasnale Wrocławskie określa
Statut oraz Regulamin placówki dostępny na stronie www.krasnalewroclawskie.pl oraz na Tablicy
informacyjnej w siedzibie Klubu Dziecięcym.
Przepisy końcowe
§6
1. Rodzice, których dziecko zostało przyjęte do Klubu Dziecięcego zobowiązani są do wypełnienia i
podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie.
2. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do dostarczenia dokumentu poświadczającego ich
kwalifikowalność w Projekcie tj. przebywanie na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim /
wychowawczym/m w dniu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz potwierdzić spełnianie
kryteriów kwalifikowalności w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2017 r.
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………………………………………………………
Dyrektor
Klubu Dziecięcego „Krasnale Wrocławskie”
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