„Niesforne Jelonki”- sieć alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Niesforne Jelonki”- sieć alternatywnych form opieki nad
dziećmi do lat 3, nr projektu RPDS.08.04.03-02-0005/17.
REGULAMIN UCZESTNIKA
1. Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca na terenie obszaru ZIT AJ, tj. na obszarze w
którego skład wchodzą gminy miejskie: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Wojcieszów,
Złotoryja; gminy miejsko-wiejskie: Gryfów Śląski, Lubomierz, Mirsk, Wleń, Świerzawa, gminy
wiejskie:Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Pielgrzymka;
miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra
2. Potencjalni uczestnicy będą zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa oraz karty
informacyjnej o dziecku i innych stosownych dokumentów. Na podstawie informacji zawartych
w ww. dok zostaną wyłonieni uczestnicy.
3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie następujących kryteriów formalnych:
a) sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku 6 miesięcy do 3 lat.
b) zamieszkiwanie na terenie objętym wsparciem
4. Przy wyborze uczestników będą brane pod uwagę następujące kryteria strategiczne:
b) deklaracja powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym
c) deklaracja o pozostawaniu bez zatrudnienia
d) dziecko otrzymujące wsparcie w projekcie posiada rodzeństwo
5. Uczestnik projektu:
a) zarejestrowany w PUP jest zobowiązany do dostarczenia urzędowego zaświadczenia
poświadczającego
b) posiadający orzeczenie o niepełnosprawności jest zobowiązany do dostarczenia urzędowego
zaświadczenia poświadczającego stan zdrowia
6. Uczestnicy projektu powracający do pracodawcy po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowaniem dziecka powinni rozpocząć pracę , nie później niż w ciągu 1 miesiąca od otrzymania
wsparcia w postaci opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz niezwłocznie dostarczyć zaświadczenie od
pracodawcy. Uczestnik zobowiązuje się również do dostarczenia oświadczenia od pracodawcy w
momencie zakończenia udziału w projekcie do 4 tygodni po opuszczeniu programu.
7. W dniu przystąpienia do projektu uczestnicy powracający do pracodawcy muszą znajdować się na
urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, nie mogą już pracować, być na urlopie
wypoczynkowym czy zwolnieniu lekarskim.
8. Uczestnicy projektu od momentu otrzymania wsparcia w postaci opieki nad dzieckiem do lat 3
zobowiązująca się do podjęcia pracy w przeciągu 1 roku i wyrażają zgodę na sprawdzenie swojego
statusu na rynku pracy do 4 tygodni po opuszczeniu programu.
9. Opieka nad dziećmi do lat 3 względem konkretnego dziecka i opiekuna ze środków EFS nie będzie
dłuższa niż 12 miesięcy.
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