
 
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ‘AKTYWNI RODZICE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM” 

I. Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

1. Głównym kryterium rekrutacji Uczestników Projektu jest wsparcie rodziców/opiekunów 

prawnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3, powracających na rynek pracy po urlopie 

macierzyńskim i/lub wychowawczym/rodzicielskim; 

2. Dodatkowe kryteria premiujące: 

a. Rodzice (jedno lub oboje) zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby 

bezrobotne, należące do jednej z 3 kategorii – 2 pkt 

b. bezrobotny rodzic powracający na rynek pracy, posiadający co najmniej jedno 

dziecko w wieku do 3 lat, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako 

bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na 

konieczność wychowywania dziecka – 2 pkt 

c. rodzic posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 3 roku życia – 5 

pkt. 

d. trudna sytuacja materialna rodziców dziecka – 2 pkt. 

e. samotne rodzicielstwo – 2 pkt. 

f. rodzina zastępcza – 2 pkt. 

3. Punkty premiujące będą przyznawane rodzicom/opiekunom, którzy do formularza 

zgłoszeniowego załączą dokumenty:  

a) w przypadku osób powracających na rynek pracy załączą dokumenty poświadczające 

powrót na rynek pracy - zaświadczenie o powrocie do pracy od pracodawcy; 

b) w przypadku osób powracających po urlopie macierzyńskim i/lub wychowawczym 

zaświadczenie od pracodawcy; 

c) w przypadku osób bezrobotnych planujących powrót na rynek pracy dokumenty 

poświadczające podjęcie konkretnych działań w celu powrotu na rynek pracy; 

zaświadczenie o zarejestrowaniu w PUP 

d) rodzice/opiekunowie niepełnosprawni; kopia orzeczenia lekarskiego – dotyczy tylko 

osób z niepełnosprawnością 

e) rodzice/opiekunowie samotnie wychowujący dziecko/dzieci do lat 3 - oświadczanie o 

samodzielnym sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 3 

4. Na podstawie formularzy zgłoszeniowych zostanie utworzona lista Uczestników Projektu, 

którzy zostali zakwalifikowani do Projektu. 



 
5. Zostanie utworzona również lista rezerwowa, aby w przypadku rezygnacji rodzica/opiekuna 

prawnego z udziału w Projekcie, zakwalifikować do Projektu, kolejnego kandydata z listy 

rezerwowej. 

 

II. Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona od 01 kwietnia 2016 r do wyczerpania się 

wolnych miejsc. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wejdą: koordynator projektu, Dyrektor Żłobka, Kierownik 

Klubu Dziecięcego, przedstawiciel Stowarzyszenia Dorośli – Dzieciom, 

3. Pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się najwcześniej po 14 dniach od 

rozpoczęcia rekrutacji i nie później jednak niż 21 dni. Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy 

wszystkie formularze zgłoszeniowe, które wpłyną do Biura Projektu – Stowarzyszenie 

„Dorośli – Dzieciom”, ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie. 

4. Rekrutacja do Dziennych Opiekunów rozpocznie się od 29.04.2016r. do wyczerpania się 

wolnych miejsc.  

5. W przypadku, gdy w wyniku pierwszego etapu rekrutacji, pozostaną wolne miejsca w Żłobku, 

rekrutacja zostanie przedłużona. Informacja o wszystkich etapach rekrutacji będzie 

umieszczana na stronie lidera i partnera projektu oraz na stronie Żłobka www.cmdir.pl,  

6. Procedura rekrutacji obejmuje:  

a) złożenie formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami, 

b) weryfikację formularzy zgłoszeniowych (ocena formalna i merytoryczna 

c) ogłoszenie wyników rekrutacji – najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia 

posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej 

7. Zasady przyjmowania formularzy zgłoszeniowych:  

a) formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej lidera i partnera 

projektu oraz na stronie Żłobka www.cmdir.pl w zakładce Rekrutacja 

b) formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, 

podpisać oraz złożyć w Biurze Projektu Partnera tj. Centrum Małego Dziecka i 

Rodziny, ul. Młyńska 33, 89-400 Sępólno Krajeńskie, dni powszednie w godzinach od 

8:00 do 16:00. 

8. Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do rekrutacji w Projekcie jest złożenie poprawnie 

wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi 

załącznikami. 

9. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, Projektodawca poinformuje kandydata na 

Uczestnika Projektu drogą mailową lub telefoniczną. 

http://www.cmdir.pl/
http://www.cmdir.pl/


 
10. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów przez Kandydatów, o kolejności 

kwalifikacji do udziału w Projekcie zdecyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego do 

Biura Projektu. 

11. Spośród Kandydatów aplikujących do udziału w Projekcie, którzy z powodu wyczerpania 

limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w Projekcie, zostanie utworzona lista osób 

rezerwowych. 

12. Kandydaci z listy rezerwowej zostaną włączeni do Projektu w przypadku rezygnacji 

Uczestnika Projektu wcześniej zakwalifikowanego. 

13. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie Kandydata z listy rezerwowej podejmuje 

Koordynator Projektu. 

  



 
 

KARTA REKRUTACYJNA 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna  

Imię i nazwisko dziecka  

Imię i nazwisko dziecka  

Imię i nazwisko dziecka  

Kryterium rekrutacji Spełnia Nie spełnia 
Przyznana 

liczba punktów 

Rodzic/opiekun powraca na rynek pracy po 
urlopie 
macierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim 

   

Rodzice (jedno lub oboje) zarejestrowani w 
Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby 
bezrobotne, należące do jednej z 3 kategorii, 

   

bezrobotny rodzic powracający na rynek 
pracy, posiadający co najmniej jedno dziecko 
w wieku do 3 lat, który w okresie 3 lat przed 
rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny 
zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej z uwagi na konieczność 
wychowywania dziecka, 

   

rodzic posiadający co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 3 roku życia. 

   

trudna sytuacja materialna rodziców dziecka    

samotne rodzicielstwo 
 

   

niepełnosprawność rodzica/dziecka    

Rodzina zastępcza    

Łączna liczba punktów    



 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej PRZYJĘTY(A)/NIE PRZYJĘTY(A) 

 

 

 

Miejscowość, data      Podpisy Komisji Rekrutacyjnej 

__________________________________   ___________________________ 

        ___________________________ 

        ___________________________ 

        ___________________________ 


