
 

PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU  

W RAMACH DZIAŁANIA 8.5 RPO WM na lata 2014-2020 

„Żłobek "BOBAS" - nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3” 

CHARAKTER REKRUTACJI  
Nabór zamknięty – pierwszy ogłoszony nabór będzie miał charakter naboru zamkniętego, z 
jasno  określonymi datami rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków do przyjęcia 
dziecka do żłobka.  
Nabór otwarty -  w przypadku braku chętnych na wszystkie oferowane miejsca w żłobku w 
ramach projektu, ogłoszony zostanie  nabór ciągły trwający do momentu wyczerpania 
wszystkich miejsc stworzonych w ramach projektu. 

NABÓR ZAMKNIĘTY: 
ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: 15.10.2019r. 

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI: 15.12.2019r. 

NABÓR TWARTY: 
OD 16.12.2019 r. do wyczerpania wszystkich miejsc w projekcie 

WYMAGANIA 
Aby formalnie przystąpić do procesu rekrutacji konieczne będzie wypełnienie formularza 
rekrutacyjnego (dostępnego w siedzibie żłobka lub on-line), w którym podane będą dane 
osobowe rodzica dziecka mającego docelowo uczęszczać do żłobka oraz informacje 
pozwalające na ocenę kryteriów rekrutacyjnych i przyznanie odpowiedniej liczby punktów.  
Dodatkowo wymagane będą załączniki w formie zaświadczeń z UP o statusie bezrobotnego 
lub miejsca pracy o zatrudnieniu potwierdzające dany status osoby ubiegającej się o 
wsparcie. 

LISTA UCZESTNIKÓW PRZYJĘTYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: 
Przewidywany czas stworzenia listy uczestników przyjętych do żłobka i ewentualnie listy 
rezerwowej – grudzień 2019r. 
W przypadku małej liczby chętnych prowadzony będzie nabór ciągły otwarty do momentu 
wyczerpania się miejsc projektowych.  

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PODCZAS PROCESU REKRUTACJI 
KRYTERIA FORMALNE: 
kryterium 1: zamieszkanie, praca lub nauka na terenie województwa małopolskiego 
(oświadczenie) 
kryterium 2: przebywanie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym 
(zaświadczenie od pracodawcy) lub spełnienie statusu osoby biernej 
zawodowo (oświadczenie) lub bezrobotnej (zaświadczenie z PUP) lub osoba pracująca pod 
warunkiem kontynuacji zatrudnienia (zaświadczenie od 
pracodawcy) 
kryterium 3: chęć powrotu, kontynuacji lub znalezienia pracy zawodowej (oświadczenie) 
kryterium 4: Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która jest uczestnikiem innego 
projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 
2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub 
zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika 
projektu (oświadczenie). 
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KRYTERIA PUNKTOWANE 
kryterium 1 – kobiety pragnące wrócić na rynek pracy: 10 pkt. 
kryterium 2 – osoby nieaktywne zawodowo: 10 pkt. 
kryterium 3 – osoby z niepełnosprawnością: 10 pkt. 
kryterium 4 – osoba samotnie wychowująca dziecko: 10 pkt. 
kryterium 5 – posiadanie więcej niż 3 dzieci: 5 pkt.  
kryterium 6 – dziecko mające zostać objęte opieką w żłobku jest dzieckiem z 
niepełnosprawnością: 10 pkt. 
kryterium 7 – niskie dochody (800 zł brutto na członka rodziny): 10 pkt. 

LICZBA MIEJSC PROJEKTOWYCH:  

8 miejsc opieki nad dziećmi do la t 3 w ramach projektu, w tym: 

• 5 miejsc dla osób przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, 
wychowawczych 

• 2 miejsca dla osób pracujących 

• 1 miejsce dla osoby nieaktywnej zawodowo 

  

WAŻNE: kryteria należy spełniać zarówno w momencie rekrutacji, jak i na moment 
podpisania umowy uczestnictwa w projekcie/ umowy przyjęcia dziecka do żłobka w 
ramach projektu! 

Uczestnicy w zależności os statusu na rynku pracy zobowiązani będą do przedłożenia 
Wnioskodawcy w momencie zakończenia udziału w projekcie (do 4 tygodni od zakończenia 
udziału): 

• zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu lub powrocie do pracy lub 

• zaświadczenie od pracodawcy o kontynuacji zatrudnienia lub 

• zaświadczenie z PUP o dokonaniu rejestracji lub 

• zaświadczenie od podmiotów, które realizują projekty dotyczące aktywizacji 
zawodowej

 2


