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   Regulamin udziału w projekcie 

"Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad 
dziećmi do lat 3” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: " Podniesienie kompetencji 

w zakresie utworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”, Numer naboru: 
POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17 realizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 
Regionalny w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1. Równość szans mężczyzn i kobiet we 

wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia 
zawodowego i prywatnego. 

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  
2. Okres realizacji projektu: od 01.02.2018 r. do 31.01.2020 r.  

3. Obszar realizacji projektu: woj. zachodniopomorskie, woj. wielkopolskie, woj. lubuskie, woj. 
pomorskie, woj. warmińsko-mazurskie. 

4. Działania będą realizowane dla uczestników projektu tj. 655 osób (600K, 55M) przedstawicieli 

podmiotów niegminnych planujących utworzenie i/lub prowadzenie instytucji opieki na dziećmi 
do lat 3, w szczególności: 

 osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, 
 przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy 

planują zatrudnienie dziennego opiekuna, 

 osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności na własny rachunek, 

ORAZ 
 zameldowani/mieszkający/prowadzący działalność na terenie gmin poniżej 5 tysięcy 

mieszkańców. 

5. Działania będą realizowane zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 niniejszego regulaminu.  

6. Realizatorem projektu jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. 
 

§ 2 
SŁOWNIK POJĘĆ 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:  

 Realizator - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. 

 Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  

 Uczestnik projektu - osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej i jednostki 

nieposiadającej osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub 

dziecięcy lub/i przedstawiciel osoby prawnej i jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, 
który planuje zatrudnienie dziennego opiekuna lub/i osoba planująca pracę jako dzienny 

opiekun w ramach działalności na własny rachunek ORAZ zameldowani/mieszkający/ 

prowadzący działalność na terenie gmin poniżej 5 tys mieszkańców z makroregionu północno-
zachodniego. 

 Makroregion północno-zachodni – województwa: lubuskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie. 
 UE – Unia Europejska,  

 EFS – Europejski Fundusz Społeczny,  

 PO WER 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  

 Strona internetowa projektu – http://www.twp.szczecin.pl/projekty/2.1 
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§ 3 

CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

1. Cel szczegółowy PO WER: Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów 
tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  

2. Celem głównym projektu są szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
skierowanych do przedstawicieli podmiotów niegminnych (600K, 55M), planujących utworzenie 

i/lub prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzących z gmin, na terenie 

których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców z makroregionu północno-zachodniego: woj. 
lubuskie, woj. wielkopolskie, woj. zachodniopomorskie, woj. pomorskie, woj. warmińsko-mazurskie, 

w okresie 01.02.18-31.01.20. 
3. Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności wpisze się w realizację celu 

szczegółowego nr 4 PO WER: Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących 
i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

4. Projekt jest odpowiedzią na narastające zapotrzebowanie na placówki świadczących opiekę nad 

dziećmi do lat 3 oraz niewystarczające liczby miejsc w istniejących placówkach. 
5. Szkolenia będą skierowane do przedstawicieli podmiotów niegminnych planujących utworzenie i/lub 

prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzących z gmin, na terenie 
których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców z makroregionu północno-zachodniego. 

6. Zakłada się, iż 90% uczestników tj. 590 osób podniesie lub nabędzie kompetencje w zakresie 

rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3, dzięki udziałowi 
w szkoleniach. 

 
§ 4 

KRYTERIA ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
1. Informacje o terminach rekrutacji zostaną ogłoszone na stronach internetowych, tablicach 

informacyjnych TWP OR w Szczecinie. 

2. Rekrutacja przewidziana jest na okres: 
 Edycja I - 01.02.2018-31.03.2018 r. 

 Edycja II - 01.08.2018-30.09.2018 r. 

 Edycja III - 01.03.2019-31.04.2019 r. 

3. Planuje się organizację trzech informacyjnych spotkań w Szczecinie osobno dla każdej edycji 

szkoleń. Działanie mające na celu zachęcenie i zmotywowanie do udziału w projekcie, zapoznanie 
z możliwościami, zapewnienie obiektywnej i rzetelnej oceny możliwości udziału w projekcie przez 

każdego uczestnika. Zrekrutowanych zostanie 655 osób (600K, 55M) z makroregionu północno-

zachodniego, tj. z województw: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, 
warmińsko-mazurskie. 

4. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki: 
 być osobą fizyczną/przedstawicielem osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości 

prawnej, która planuje utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy,  

 być osobą fizyczną/przedstawicielem osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości 

prawnej, która planuje zatrudnienie dziennego opiekuna, 
 być osobą planującą pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności na własny rachunek, 

ORAZ 

 być osobą zameldowaną/mieszkającą/prowadzącą działalność gospodarczą na terenie gmin 

poniżej 5 tys mieszkańców w jednym z województw: zachodniopomorskie, wielkopolskie, 

lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie. 
5. Personel zarządzający projektu przeprowadza rekrutację: 

a) Tworzy bazę instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3 z w/w województw m.in. 
żłobki, kluby dziecięce, punkty przedszkolne, przedszkola itp. 

b) Rozsyła do wszystkich instytucji opieki z w/w bazy ofertę szkolenia, która pozwoli oszacować 

ewentualne zainteresowanie szkoleniem. 
c) Nawiązuje kontakt telefoniczny i mailowy z w/w instytucjami. 

d) Przeprowadza proces kwalifikacji uczestników w oparciu o przesłane dokumenty: 
 kwestionariusz, 

 deklarację,  

 oświadczenie m.in. o zamiarze utworzenia i prowadzenia żłobka/ klubu dziecięcego/ 

zatrudnienia dziennego opiekuna 
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6. Komisja w której skład wchodzi Kierownik projektu oraz Specjalista ds. finansów dokonuje 

weryfikacji poprawności dokumentacji i sporządza listę uczestników zakwalifikowanych do projektu. 

7. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, w oparciu o czytelne i jawne zasady. 
Uwzględniać będzie równość szans, w tym równość płci. Rekrutacja umożliwi wszystkim osobom 

bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię 
lub światopogląd, orientację seksualną sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w projekcie. 

8. Kandydaci zakwalifikowani do udziału zostaną poinformowani za pośrednictwem strony interne-

towej oraz telefonicznie. 
9. Kryteria premiujące: 

 staż pracy w instytucjach zajmujących się  opieką nad dziećmi do lat 3 - 2-5 lat - 1 pkt. 

 staż pracy w instytucjach zajmujących się  opieką nad dziećmi do lat 3 - powyżej 5 lat - 4 pkt 

10. Zajęcia realizowane będę w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 
w związku z powyższym w procesie rekrutacji nie ma żadnych barier związanych z niepe-

łnosprawnością ruchową ewentualnych uczestników. 
11. Osoby nie zakwalifikowane a spełniające kryteria do projektu zostaną umieszczone na liście 

rezerwowej według malejącej ilości punktów otrzymanych podczas procedury rekrutacji. 

W przypadku rezygnacji Kandydata lub Uczestnika projektu z udziału w projekcie na jego miejsce 
zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. 

12. Informacja o projekcie zostanie opublikowana na stronie internetowej Wnioskodawcy.  
13. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. 

14. Uczestnik projektu zobligowany jest do regularnego uczestnictwa w całym programie przewi-

dzianym dla danego typu wsparcia, potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na liście 
obecności. 

15. Maksymalny limit nieobecności na zajęciach wynosi 20%. 
16. Realizator może pobierać opłatę za nieuzasadnioną rezygnację z udziału w projekcie. 

17. Uczestnicy projektu zobowiązani są do przestrzegana regulaminu. 
 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Bieżące informacje na temat zajęć (w tym harmonogramy zajęć) w ramach projektu będą dostępne 

na stronie internetowej TWP OR w Szczecinie. 
2. Za kontakt z uczestnikami odpowiada personel projektu.  

 

 

Regulamin zatwierdzono w dniu 01.03.2018 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


