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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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STATUT PUNKTU DZIENNEJ OPIEKI
I.

NAZWA, MIEJSCE ORAZ ZASADY PROWADZENIA PUNKTU DZIENNEJ OPIEKI
Punkt Dziennej Opieki prowadzony jest zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3. W ramach Punktu Dziennej Opieki, opiekę nad dziećmi sprawuje Dzienny
Opiekun.
1. Nazwa: Punkt Dziennej Opieki.
2. Aktualne miejsca prowadzenia punktów:
• ul. Kryształowa 53a/4, 58-573 Piechowice
• ul. Łąkowa 1G, 58-533 Mysłakowice,
• ul. Nad Zalewem 24b/2, 59-500 Złotoryja
• ul. Kopernika 2/4 użytkowe, 58-500 Jelenia Góra
• ul. Małcużyńskiego 4/79, 58-506 Jelenia Góra
• ul. Orla 12/52, 58-560 Jelenia Góra
• Przeździedza 26 a, 59-610 Wleń
Organem prowadzącym Punkt Dziennej Opieki jest Fundacja Jagniątków.
3. Organizację wewnętrzną Punktu Dziennej Opieki określa niniejszy statut nadany przez
Fundację Jagniątków.
4. Dziecko może zostać skreślone z listy uczęszczających do Punktu Dziennej Opieki
z następujących przyczyn:
• braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka,
• notorycznego nieprzestrzegania przez rodziców dziecka regulaminu Punktu Dziennej Opieki,
• przyprowadzania do Punktu Dziennej Opieki chorego dziecka,
• niestosowania się rodziców do regulaminu uczestnictwa w projekcie, tj. między innymi brak
podejmowania czynności skutkujących powrotem na rynek pracy.

II.
CELE I ZADANIA PUNKTU DZIENNEJ OPIEKI I SPOSÓB ICH REALIZACJI
Punkt Dziennej Opieki, realizuje następujące cele i zadania określone w Ustawie o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 oraz odwołując się do Konwencji Praw Dziecka:
1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2. Zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez
prowadzenie zajęć rozwojowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb dziecka,
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
4. Holistyczny rozwój każdego wychowanka oraz przygotowanie go do podjęcia edukacji
przedszkolnej,
5. Rozpoznawanie i wspieranie potencjału każdego dziecka,
6. Zachęcanie do nawiązywania prawidłowych relacji rówieśniczych podczas podejmowania
wspólnych zadań i zabaw,
7. Stworzenie bezpiecznego środowiska oraz higienicznych warunków podczas pobytu
w punkcie opieki,
8. Wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka.
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III.

IV.

V.

DZIENNY WYMIAR GODZIN PRACY PUNKTU DZIENNEJ OPIEKI
1. Punkt Dziennej Opieki pracuje przez cały rok od poniedziałku do piątku przez 8 godzin
(w godzinach ustalanych wspólnie z rodzicami) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
oraz dni ustalonych przez organ prowadzący Punkt Dziennej Opieki,
2. Dni wolne ustala Organ Prowadzący Punkt Dziennej Opieki,
3. Punkt Dziennej Opieki zastrzega sobie prawo do ustalenia dni wolnych pomiędzy dniami
ustawowo wolnymi od pracy, np. w przypadku niezdolności do pracy opiekuna dziennego
wynikającego z choroby lub innych wypadków losowych,
4. W przypadku niezdolności do pracy dziennego opiekuna, domowy punkt opieki będzie
zamknięty. Rodzicom może zostać wskazany inny punkt opieki sprawujący zastępstwo.
5. Dzienny opiekun jest zobowiązany niezwłocznie zawiadamiać rodziców o spodziewanej
chorobie lub innych sytuacjach wymagających zamknięcia domowego punktu opieki.
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO PUNKTU DZIENNEJ OPIEKI
1. Punkt Dziennej Opieki przyjmuje dzieci w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do
ukończenia lat 3, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3.
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Punktu Dziennej Opieki jest:
a. Dostarczenie deklaracji projektowej oraz deklaracji dla rodzica dostępnej w biurze Fundacji
„Jagniątków” na podstawie której jest ustalane pierwszeństwo udziału w projekcie
b. Dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy po powrocie z urlopów macierzyńskich,
rodzicielskich, wychowawczych lub w przypadku podjęcia pracy informacji od pracodawcy
(zaświadczenie, umowa) wskazującej datę podjęcia zatrudnienia, w przypadku osoby
bezrobotnej oświadczenia z PUP lub oświadczenia o podejmowaniu starań w celu powrotu
na rynek pracy.
c. Akceptacja i podpisanie regulaminu.
d. Podanie podstawowych informacji niezbędnych do należytego sprawowania opieki nad
dzieckiem.
e. Termin rekrutacji na dany rok określa Organ Prowadzący. W miarę wolnych miejsc, dzieci
będą przyjmowane do Punktu Dziennej Opieki przez cały rok.
ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PUNKCIE DZIENNEJ OPIEKI
1. Pobyt dziecka w Punkcie Dziennej Opieki w pełnym wymiarze godzin przez 12 miesięcy jest
finansowany w ramach projektu „Niesforne Jelonki”- sieć alternatywnych form opieki nad
dziećmi do lat 3. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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