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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„OPIEKA TO TEŻ PRACA” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia, warunki naboru, proces rekrutacji i warunki udzielania wsparcia  
w ramach Projektu pt. „Opieka to też praca”, który jest realizowany przez Fundację Centrum Rozwoju Społeczno- 
Edukacyjno- Gospodarczego z siedzibą w Żarach, na podstawie Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego 
nr DAE/8/KIOP/2016 zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie.  
 

2. Zadanie „Opieka to też praca” współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert - Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.  
Projekt realizowany jest w obszarze wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. 

 

3. Projekt jest realizowany od 1 czerwca 2016 r. do 31 października 2016 r. Główne działania dla Uczestników Projektu 
będą realizowane w Żarach (68-200) na ulicy Broni Pancernej 6A/6, gdzie mieści się Biuro Projektu oraz sala 
szkoleniowa. Warsztaty praktyczne w ramach szkolenia teoretyczno- praktycznego Animacja i metody pracy  
z dzieckiem w wieku od 1 do 3 roku życia będą realizowane w warunkach rzeczywistych na terenie Żłobka „Radosny 
Szkrab” ul. Grunwaldzka 17, 68-200 Żary. 

 

4. Uczestnicy Projektu kwalifikowani będą do Projektu zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 i 6 niniejszego 
Regulaminu. 

 

§ 2. Słownik pojęć 
 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  
 

1. Projekt– Projekt pn.„Opieka to też praca”. 
 

2. Uczestnik Projektu– osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi  
w niniejszym Regulaminie. 

 

3. Realizator Projektu- Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno- Edukacyjno- Gospodarczego z siedzibą w Żarach.  
 

 

§ 3. Cel główny Projektu  
 

Celem głównym Projektu jest wspieranie i wzmacnianie systemu opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia w rozumieniu 
zapisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3   (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457, z późn. zm.). 
 
 

§ 4. Zakres wsparcia  
 

1. Projekt, o którym mowa w § 1, pkt.1 przewiduje udzielenie wsparcia dla 50 Uczestników Projektu. 
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2. Na wsparcie dla każdego Uczestnika w ramach Projektu składają się: 
 

A. INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE  
(2 godziny zegarowe dla każdego Uczestnika Projektu, łącznie: 100 godzin). 
 

B. SZKOLENIE TEORETYCZNO- PRAKTYCZNE „PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY OPIEKUNA DZIECI DO 
LAT 3” 
Czas trwania: 2 grupy x 8 h (godziny dydaktyczne). Liczba osób w jednej grupie to 25 osób (2 grupy x 25 osób= 
50 osób). 
 

C. SZKOLENIE „ANIMACJA I METODY PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU OD 1 DO 3 R.Ż.”  
Szkolenie składające się z modułu teoretycznego, ćwiczeń oraz warsztatu praktycznego. Realizacja szkolenia 
nastąpi w dwóch grupach, liczących po 25 osób każda. Łączny czas trwania szkolenia to 24 h dydaktyczne  
(2 grupy x 12 h).  
 

D. ZAJĘCIA WARSZTATOWE „MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTWORZENIE 
I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OPIEKĄ NAD DZIEĆMI DO LAT 3” 
 Czas trwania: 2 grupy x 4 h (1 spotkanie). Liczba osób w jednej grupie to 25 osób (2 grupy x 25 osób= 50 osób). 
 

E. GRUPOWY COACHING KARIERY  
(2 grupy x 1 spotkanie x 4 godz. dydaktyczne). Czas trwania 2 grupy x 1 spotkanie (4 h). Liczba osób w jednej 
grupie to 25 osób (2 grupy x 25 osób= 50 osób). 
 

F. COACHING INDYWIDUALNY  
(2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika projektu, łącznie 100 h). 
 

3. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu, dostępnym w Biurze Projektu oraz na stronie 
internetowej Projektodawcy www.fcrseg@wp.pl. 
 

§ 5. Uczestnicy Projektu 
 

1. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 50 osób pełnoletnich pozostających bez pracy (w tym bezrobotni i bierni 
zawodowo), zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego teren powiatu żarskiego, powiatu 
żagańskiego i gminy Nowogród Bobrzański w województwie lubuskim, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców 
powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osób, które sprawowały opiekę 
nad osobą zależną. 
 

2. Wsparcie w ramach Projektu zostanie skierowane do 50 osób w tym do: 
 

A. 25 osób z terenu powiatu żagańskiego; 
B. 20 osób z terenu powiatu żarskiego; 
C. 5 osób z terenu gminy Nowogród Bobrzański. 

 

§ 6. Rekrutacja Uczestników Projektu 
 

1. Nabór potencjalnych Uczestników Projektu przeprowadzi Realizator Projektu.  
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2. Proces rekrutacji będzie trwał od 1 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. 
 

3. Informacja o trwającej rekrutacji Uczestników Projektu opublikowana zostanie na stronie internetowej i fanpage 
Projektodawcy na portalu społecznościowym facebook.pl, a także stronie internetowej ngo.pl. Informacja na temat 
rekrutacji rozpowszechniona zostanie wśród mieszkańców terenów powiatów objętych wsparciem również za pomocą 
dystrybucji ulotek i plakatów informacyjnych. Każdy materiał promocyjny będzie zawierał informację o źródle 
współfinansowania Projektu.  

 

4. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami będzie dostępny na stronie internetowej Realizatora Projektu  
oraz w Biurze Projektu mieszczącym się w jego siedzibie. 

  
5. Komplet dokumentów rekrutacyjnych zawiera: 

 formularz zgłoszeniowy;  

 deklarację uczestnictwa w Projekcie;  

 zaświadczenie o posiadaniu statusu bezrobotnego lub oświadczenie o byciu osobą bierną zawodowo. 
 

6. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie się do uczestnictwa w Projekcie jest zobowiązana do samodzielnego 
wypełnienia formularza zgłoszeniowego i reszty załączników.  

 

7. Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w siedzibie Biura Projektu lub przesłać pocztą na adres:  
Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego 

Ul. Broni Pancernej 6A/6, 68-200 Żary 
 

8. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w piątek od godz. 8.00  
do 16.00. 
 

9. Niekompletna dokumentacja rekrutacyjna dostarczona w sposób inny, niż wymagany, będzie odrzucana, ze względu 
na niespełnienie kryteriów formalnych, z możliwością ponownego złożenia w wymaganym terminie oraz zgodnie  
z wymaganymi warunkami.  
 

10. Każdy kandydat przedkładający poprawne pod względem formalnym dokumenty rekrutacyjne zostanie zarejestrowany 
na liście kandydatów.  
 

11. Rekrutację Uczestników do Projektu przeprowadza Koordynator Projektu w oparciu o następujące kryteria:  

 miejsce zamieszkania - woj. lubuskie powiat: żarski (20 osób), powiat żagański (25 osób) i gmina Nowogród 
Bobrzański- 5 osób (obligatoryjnie). 

 wiek – powyżej 18. roku życia (obligatoryjnie);  

 status osoby bezrobotnej lub pozostającej bez zatrudnienia (obligatoryjnie);  

 rodzic powracający na rynek po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osoby, które sprawowały 
opiekę nad osobą zależną (preferowane); 

 kolejność zgłoszeń.  
 

12. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 50 osób, spełniających kryteria adresatów Projektu. W procesie rekrutacji 
zapewniona będzie równość szans kobiet i mężczyzn poprzez równy dostęp do udziału w Projekcie. 
 

13. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem Protokołu o wynikach rekrutacji. 
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14. Kwalifikacja odbywa się za pomocą specjalnie utworzonego narzędzia –arkusza kwalifikacyjnego Wyliczy on sumę  

z uzyskanych podczas rekrutacji punktów. Do udziału w Projekcie zostanie zakwalifikowanych 50 pierwszych osób  
z najwyższą punktacją.  
 

15. Punkty przyznawane będą za: kryteria obligatoryjne –1 punkt; kryteria preferencyjne –2 punkty.  
 

16. Kandydaci, niezakwalifikowani ze względu na brak miejsc zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.  
 

17. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub skreślenia z listy uczestników któregokolwiek z zakwalifikowanego 
Uczestnika, jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy. 

 

18. Informacje na temat listy osób zakwalifikowanych do Projektu oraz listy rezerwowej podane zostaną na stronie 
internetowej Realizatora Projektu a listy dostępne będą w Biurze Projektu. Ponadto kandydaci zostaną powiadomieni 
o wynikach rekrutacji pocztą tradycyjną i/lub elektroniczną i/lub telefonicznie.  

 

19. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostanie podpisana Umowa w ramach Projektu „Opieka to też praca”.  
 

§ 7. Obowiązki Uczestnika Projektu 
 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 
a) regularnego uczęszczania na zajęcia oraz aktywnego udziału w zajęciach zgodnie z harmonogramem 

przedstawionym Uczestnikowi Projektu przez Koordynatora Projektu; 
b) potwierdzenia obecności w zajęciach na listach; 
c) wypełniania formularzy związanych z monitoringiem osiąganych rezultatów Projektu oraz jego realizacją, 
d) uczestnictwa w Projekcie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 października 2016 r. i ukończenia całości oferowanego  

w ramach Projektu wsparcia zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu; 
e) ukończenia wszystkich form wsparcia wymienionych § 1, pkt. 4 umowy.   
f) przestrzegania zapisów Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu  

oraz na stronie internetowej Projektodawcy www.fcrseg.pl.  
 

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: aktywnego udziału w szkoleniach, warsztatach i zajęciach realizowanych  
w ramach Projektu oraz do obecności w wyżej wymienionym wsparciu w minimum 85 %  zajęć pod rygorem 
skreślenia z listy uczestników, rozwiązania Umowy; potwierdzania obecności w zajęciach na listach; wypełniania 
ankiet ewaluacyjnych umożliwiając Realizatorowi Projektu bieżącą ocenę skuteczności działań podjętych w ramach 
Projektu; udzielania w okresie do sześciu miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie odpowiedzi na pytania 
ankietera badającego efekty projektu.  

 

3. Każda nieobecność na zajęciach przewidzianych w projekcie powinna być usprawiedliwiona. Za usprawiedliwienie 
uznaje się: zwolnienie lekarskie; zdarzenia losowe. 

 

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do interpretacji i warunkowego usprawiedliwienia nieobecności  
w wyjątkowych przypadkach. 

 

5. W przypadku przekroczenia przez Uczestnika Projektu 15 % nieobecności nieusprawiedliwionych lub złamanie innych 
istotnych zapisów niniejszego Regulaminu, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu kosztów 
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zawiązanych z jego uczestnictwem w Projekcie tj. kwoty 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), 
co Uczestnik Projektu przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę. 

 

§ 8. Obowiązki Beneficjenta  
 

1. Do obowiązków Realizatora Projektu należy:  
a) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury służącej realizacji zajęć oraz dbałość o wyposażenie sal szkoleniowych 

umożliwiających rzetelną realizację Projektu, 
b) umożliwienie Uczestnikowi Projektu nieodpłatnego skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu, o którym mowa  

w § 4, pkt. 2 niniejszego Regulaminu, 
c) zapewnienie wykładowców/trenerów o kwalifikacjach odpowiednich do zakresu oferowanego wsparcia, 
d) zapewnienie druku osobistych portfolio kariery oraz materiałów do przeprowadzenia indywidualnego doradztwa 

zawodowego 
e) zapewnienie poczęstunku dla Uczestników Projektu podczas szkolenia „Praktyczne aspekty pracy opiekuna 

dzieci do lat 3”  (m.in. kawa, herbata, zimne napoje, owoce, słodycze) 
f) zapewnienie materiałów dla Uczestników Projektu podczas szkolenia „Praktyczne aspekty pracy opiekuna dzieci 

do lat 3”  - notes, długopis, druk prezentacji; 
g) zapewnienie materiałów dla Uczestników Projektu  podczas szkolenia „Animacja i metody pracy z dzieckiem  

w wieku od 1 do 3 r.ż.”  - druk prezentacji, druk ćwiczeń i scenariuszy przykładowych zabaw. 
h) wydania zaświadczenia o ukończonym uczestnictwie w Projekcie. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe  
 

1. W uzasadnionych przypadkach (wynikających z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu, jego Uczestników lub innych 
ważnych przyczyn), Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu szkoleń i osób prowadzących 
zajęcia lub wprowadzenia innych zmian, mających na celu zapewnienie osiągnięcia planowanych w Projekcie 
wskaźników. W takim przypadku Projektodawca niezwłocznie poinformuje Uczestnika Projektu przy wykorzystaniu 
takich narzędzi jak: SMS, telefon, poczta e-mail, strona internetowa Projektodawcy www.fcrseg.pl. 
 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i przepisy 
wynikające z właściwych aktów prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych 
osobowych.  

 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2016 r. do końca realizacji Projektu. 
 

 
 
 
 
 
Żary, 01.06.2016 r. 
Sporządziła: Justyna Lejnsztern, Koordynator projektu 
Zatwierdziła: Izabela Kumor- Pilarczyk, Prezes Fundacji Centrum Rozwoju Społeczno- Edukacyjno- Gospodarczego  
  z siedzibą w Żarach. 


