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§ 1 Informacje wstępne 

 
1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa Uczestników Projektu w ramach projektu „Pozytywne 

żłobki w Małopolsce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z 
życiem prywatnym. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

3. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z umową nr RPMP.08.05.00-12-0222/16-
00 o dofinansowanie projektu „Pozytywne żłobki w Małopolsce” z dnia 27.10.2017 roku, zawartą pomiędzy 
Fundacją Pozytywne Inicjatywy z siedzibą w Pucku przy ul. Przebendowskiego 12 a Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Krakowie. 

4. Projekt realizowany jest na terenie województwa małopolskiego w okresie od 01.03.2017 r. do 31.08.2019 r. 

5. W ramach projektu powstaną 3 nowe żłobki w następujących lokalizacjach: 

a) Pozytywny żłobek nr 1 – ul. Maciejkowa 28, 31-336 Kraków 

b) Pozytywny żłobek nr 2– Al. 29 Listopada 193, 31-241 Kraków 
c) Pozytywny żłobek nr 3 – ul. Wysłouchów 22a, 30-611 Kraków 

6. Wsparcie realizowane w ramach projektu skierowane jest do osób podejmujących pracę po przerwie 
związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3, osób zatrudnionych wychowujących 
dzieci do lat 3, a także osób, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem 
do lat 3.  

 
 

§ 2 Warunki działania żłobka 
 
I. Standardy odnośnie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków, opieki i edukacji, według 

których będzie sprawowana opieka nad dziećmi w żłobkach, jakości wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych i edukacyjnych są zgodne z warunkami i standardami jakości zawartymi w ustawie z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013, poz. 1457, z późn. zm.) oraz w 
aktach wykonawczych do ustawy. 

II. Opieka nad dziećmi i zajęcia dodatkowe: 
 

1. Do żłobków będą przyjmowane dzieci w wieku od. 20 tyg. do 3 lat.  
2. Opiekę będą pełnić wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie przez 10 godzin dziennie od 7:00 do 17:00 

(lub z modyfikacją po uwzględnieniu godzin pracy rodziców).  
3. Opiekunki/opiekunowie będą posiadać kwalifikacje określone w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3 tj. kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, 
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego lub wykształcenie 
średnie i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub ukończone szkolenie w wymiarze 
280 godzin. 

4. Jedna opiekunka/opiekun sprawuje opiekę nad nie więcej niż 8 dzieci, a w przypadku dzieci 
niepełnosprawnych lub dzieci wymagających szczególnej opieki, dziecka, które nie ukończyło 1 roku życia 
nad nie więcej niż 5 dzieci. 

5. Nad sprawami dydaktycznymi w żłobku czuwa dyrektor/dyrektorka, która posiada wykształcenie wyższe i 
co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub wykształcenie średnie oraz co najmniej 5 lat 
doświadczenia w pracy z dziećmi. 
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6. Żłobek będzie prowadzony w oparciu o regulamin organizacyjny oraz statut żłobka. 
7. Przykładowy dzienny harmonogram: 

7.00 – 8.00 przyjmowanie dzieci 
8.00 – 8.30 śniadanie 
8.30 – 11.30 zajęcia dydaktyczne 
11.30 –12.00 obiad 
12:00 – 14:30 wypoczynek 
14:30 – 15:00 podwieczorek 
15:00 – 17:00 zajęcia indywidualne, odbieranie dzieci 

8. Zajęcia dodatkowe: 
- z logopedą w wymiarze 50 h/m-c/żłobek. Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach,  
- konsultacje z psychologiem, w tym obserwacje dzieci na początku roku szkolnego w wymiarze 50 
h/żłobek, a następnie konsultacje przeznaczone dla rodziców dotyczące metod wychowawczych, pracy z 
dzieckiem, pojawiających się trudności itp. w wymiarze średnio 16 h/m-c/żłobek  
- rytmika  
- teatrzyki lub wycieczki 

9. Dzieci w żłobkach będą objęte opieką pielęgniarską (stałe wizyty osoby posiadającej uprawnienia 
pielęgniarki). 

10. Dzieci oraz opiekunki/opiekunowie zostaną ubezpieczeni. 
11. Zapewnione będą dzienne posiłki dostosowane do wieku, uwzględniające występowanie u dzieci alergii 

pokarmowych.  
 

§ 3 Warunki udziału w projekcie i rekrutacji 

1. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnoszącą się do równości 
szans, praw, korzyści.  

a) Projekt skierowany jest do osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 
dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3, czyli:  

 podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących 
dzieci do lat 3 (przebywających na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim),  

 biernych zawodowo (w tym przebywających na urlopie wychowawczym) ze względu na 
konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 

 bezrobotnych, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad 
dzieckiem do lat 3 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie 03-04.2017 r., 07-08.2017 r. oraz 07-08.2018 r., przy czym w marcu 
i kwietniu 2017 r. będzie prowadzona rekrutacja do Żłobka nr 1, który rozpocznie pełno godzinową opiekę w 
maju 2017 r. Żłobki 2 i 3 rozpoczną funkcjonowanie we wrześniu 2017 r. Rekrutacja uzupełniająca 
prowadzona będzie w trybie ciągłym.  

3. Dziecko może przebywać w placówce 12 miesięcy. 
4. Kryteria udziału w projekcie: 

a) Warunkiem koniecznym, który musi spełnić uczestnik projektu jest zamieszkanie na terenie Miasta 
Kraków oraz opieka nad dzieckiem do lat 3. 

b) Kryteria dodatkowe rozpatrywane będą w przypadku, gdy konieczne będzie tworzenie list 
rezerwowych. Kryteria dodatkowe będą punktowane następująco: 
- osoby bierne zawodowo – 2 pkt 
- status osoby bezrobotnej – 2 pkt 
- niepełnosprawność – 2 pkt 
- liczba dzieci w rodzinie – 1 dziecko – 0 pkt, 2 dzieci – 1 pkt, 3 i więcej dzieci – 2 pkt 
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- dochód netto przypadający na jedną osobę w rodzinie – 0-800 zł – 2 pkt., 800 – 1200 zł – 1 pkt., 
powyżej 1200 zł – 0 pkt. 
- rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko – 2 pkt. 

 
5. Uczestnik projektu zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości dochodu netto 

przypadającego na jednego członka rodziny w sytuacji poinformowania uczestnika o tworzeniu list 
rezerwowych celem uzyskania dodatkowych punktów w procesie rekrutacji. Uczestnik projektu może 
zostać poproszony o dostarczenie zaświadczeń potwierdzających wysokość uzyskiwanych dochodów w 
jego gospodarstwie domowym, wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu. 

6. Posiadanie stopnia niepełnosprawności należy potwierdzić orzeczeniem wydanym przez 
Miejski/Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

7. W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą Fundacji Pozytywne Inicjatywy przysługuje 
od uczestnika projektu roszczenie w drodze powództwa cywilnego. 

 
8. Etapy rekrutacji 

 
I etap rekrutacji – wstępna weryfikacja kwalifikowalności  
 
Zebranie dokumentacji: 

 załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny 

 załącznik nr 2 – Oświadczenie o kwalifikowaniu się do udziału w projekcie  

 załącznik nr 3 - Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 załącznik nr 4 – Oświadczenie o dochodach netto przypadający na rodzinę – w sytuacji poinformowania 

uczestnika o tworzeniu list rezerwowych celem otrzymania dodatkowych punktów w procesie rekrutacji.  

 Załącznik nr 5 – Pozostałe dane 

 Zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy – tylko w przypadku spełnienia warunku do otrzymania 

dodatkowych punktów przy rekrutacji. 

 Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/wychowawczym lub inny 

dokument potwierdzający przerwę w pracy związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci 

do lat 3 

 Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej 

 Dokument potwierdzający niepełnosprawność dziecka tj. orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy 

zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. 

II etap rekrutacji – przyznanie punktów dodatkowych na podstawie kompletu wymaganych dokumentów 

III etap rekrutacji – utworzenie listy uczestników projektu i listy rezerwowej  

IV etap rekrutacji – podpisanie umów oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem  
 
9. W celu zgłoszenia swojej kandydatury konieczne jest złożenie wymaganych, podpisanych i zeskanowanych 

dokumentów drogą elektroniczną na adres zlobki.malopolskie@pozytywneinicjatywy.pl 
10. Oryginały dokumentów należy dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych po ogłoszeniu listy uczestników projektu. 
11. Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w trybie ciągłym. 
12. W sytuacji, gdy więcej dzieci spełnia takie same kryteria niż liczba pozostałych wolnych miejsc decyduje data 

wpływu na podany adres Formularza rekrutacyjnego wraz z kompletem załączników. W przypadku 
uzupełniania dokumentów decyduje data wpływu ostatniego wymaganego załącznika.  

13. W przypadku braku wszystkich wymaganych dokumentów osoba nie zostanie wpisana na listę uczestników 
lub na listę rezerwową.  

mailto:zlobki.malopolskie@pozytywneinicjatywy.pl
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14. Wszystkie zgłoszenia będą oceniane pod względem spełniania warunków koniecznych, a w przypadku 
konieczności utworzenia listy rezerwowej także liczby zdobytych punktów za kryteria dodatkowe.  

15. Osoby, które otrzymają miejsce w żłobku będą informowane mailowo w przypadku braku adresu mailowego 
-  telefonicznie.  

16. Uczestnik projektu może zrezygnować z udziału w projekcie formie pisemnej na Formularzu Rezygnacji. 
17. Na miejsce osoby, która zrezygnowała z udziału w projekcie zostanie zakwalifikowana osoba z listy 

rezerwowej.  
 

§ 3 Warunki i obowiązki uczestnika projektu w celu monitoringu i ewaluacji wskaźników  

1. Uczestnik projektu w celu rekrutacji i monitoringu podaje następujące dane: 

 imię i nazwisko, PESEL, wiek, płeć, wykształcenie 

 dane kontaktowe,  

 status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu,  

 status uczestnika projektu tj. niepełnosprawność,  

 sytuacja gospodarstwa domowego uczestnika, niekorzystna sytuacja społeczna. 
2. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.  
3. Uczestnik projektu w celu rekrutacji i monitoringu podaje dane wrażliwe (tj. osoby należące do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migranci, osoby obcego pochodzenia; osoby z innych grup w niekorzystnej 

sytuacji społecznej, osoby z niepełnosprawnościami). Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne. 1 
1. W celu określenia osiągniętych wskaźników w ramach projektu Uczestnik projektu zobowiązany jest 

przekazać informację o jego sytuacji na rynku pracy do 4 tygodni po zakończeniu wsparcia, w szczególności 
informacje dotyczące znalezienia pracy lub poszukiwania pracy.  

2. Osoby, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
zakończeniu programu zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia z miejsca pracy o zatrudnieniu. 

3. Uczestnicy projektu obowiązkowo podlegają ewaluacji wskaźników do czterech tygodni od zakończenia przez 
uczestnika udziału w projekcie.  

4. Uczestnicy w terminie do czterech tygodni są zobowiązani do przekazania informacji realizatorowi projektu o 
swoim statusie na rynku pracy oraz dokumentów potwierdzających zatrudnienie (kopia umowy  
o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu określająca okres i wymiar 
czasu pracy, zaświadczenie potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej, dowód opłacenia należnych 
składek na ubezpieczenia społeczne), bezrobocie (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy), 
nieaktywność zawodową (np. zaświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym, decyzja o przyznaniu 
renty i inne) lub aktywne poszukiwanie pracy (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy).    

§ 4 Wysokość dofinansowania 

1. Funkcjonowanie żłobków jest dofinansowane przez 24 miesiące.  
2. Dofinansowanie związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. 
3. Każde dziecko ma prawo przebywać w placówce 12 miesięcy.  
4. Dofinansowanie projektu wynosi 85% wartości projektu. 
5. Wysokość opłat za czesne w żłobku jest ustalone na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji Pozytywne 

Inicjatywy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone w żłobkach w Małopolsce. 
6. Wnioskodawca zapewni funkcjonowanie żłobków przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji 

                                            
1 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 

niekompletność danych w ww. zakresie nie oznacza niekwalifikowalności danego uczestnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy brak 
wskazanych danych skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika z uwagi na powyższe prowadzi do 
niezakwalifikowania się do udziału w projekcie. 
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projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Środki na pokrycie kosztów prowadzenia żłobków 
w okresie trwałości zostaną pozyskane ze środków prywatnych (opłaty rodziców), środków samorządowych, 
środków z programu Maluch lub z innych źródeł. 
 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. W przypadku ujawnienia podania informacji niezgodnych z prawdą, Uczestnik projektu będzie zobowiązany 
do zwrotu środków finansowych poniesionych na wsparcie w ramach projektu wraz z odsetkami  
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany te będą 
na bieżąco publikowane na stronie internetowej  http://www.pozytywneinicjatywy.pl/. 

3. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Koordynator Projektu. 

4. Pytania w sprawie udziału w projekcie należy przesyłać na adres zlobki.malopolskie@pozytywneinicjatywy.pl 
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