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REGULAMIN REKRUTACJI  I  UCZESTNICTWA OSÓB  

PEŁNIĄCYCH FUNKCJE OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3  

powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka  

lub  pozostających bez zatrudnienia w projekcie 

„PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE JAKO INSTRUMENT PODTRZYMANIA  

ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MŁODYCH RODZICÓW” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPPD 02.02.00-20-0054/16 

 

§1  

Informacje ogólne o projekcie 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie „Programy 

Równowaga Praca-Życie jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 

młodych rodziców”. 

2. Projekt „Programy Równowaga Praca-Życie jako instrument podtrzymania zatrudnienia  

i aktywizacji zawodowej młodych rodziców” realizowany jest przez Narodowe Forum Doradztwa 

Kariery w Warszawie reprezentowane przez Podlaski Oddział NFDK z siedzibą  

w Białymstoku w partnerstwie z Instytutem Rynku Pracy i Edukacji w Białymstoku w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej II: „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa”, Działania 2.2 „Działania na rzecz 

równowagi praca-życie”, Priorytetu inwestycyjnego 8.4 „Równość mężczyzn i kobiet we 

wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia 

zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę”. 

3. Okres realizacji Projektu: 01.10.2016 do 30.09.2018. 

4. Biuro projektu znajduje się w Białymstoku, ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok. 216, 15-102 Białystok. 

5. Obszar realizacji Projektu: województwo podlaskie. 

6. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityki równości szans. 

 

§ 2 

Pojęcia  

1. „Projekt”–projekt „Programy Równowaga Praca– Życie jako instrument podtrzymania 

zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców” o numerze WND - RPPD 02.02.00-20-

0054/16. 

2. „Wnioskodawca” oznacza to: Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie  Podlaski 

Oddział w Białymstoku, w partnerstwie z Instytutem Rynku Pracy i Edukacji z siedzibą w 

Białymstoku. 

3. „Uczestnik projektu” to osoba: pozostająca bez zatrudnienia pełniąca funkcje opiekuńcze nad 

dziećmi do lat 3 lub zatrudniona  przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim - 

zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami uczestnictwa przyjętymi w 

Regulaminie (§ 5). 

4. „Program Równowaga Praca-Życie” (skrót PRP-Ż) – zestaw różnorodnych rozwiązań i działań, 

które organizacja może zaoferować swoim pracownikom, ułatwiających łączenie pracy z 

życiem pozazawodowym,  w tym w szczególności opiekunom dzieci do lat 3., aby pomóc im w 

utrzymaniu zatrudnienia lub ich aktywizacji zawodowej. 

https://nowy.tlen.pl/d/
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5. Telepraca - to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

6. Grant na stanowisko w formie telepracy – wsparcie finansowe pracodawcy na utworzenie 

stanowiska pracy w formie telepracy osobie pozostającej bez zatrudnienia pełniącej funkcje 

opiekuńcze nad dziećmi do lat 3. Grant przysługuje w wysokości do 6-krotności minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Pracodawca otrzymujący 

grant na telepracę zobowiązany jest do utrzymania zatrudnienia przez okres: 

1) 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy 

2) lub 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. 

7. Świadczenie aktywizacyjne na zatrudnienie – dofinansowanie pracodawcy, który zatrudni w 

pełnym wymiarze czasu pracy osobę pozostającą bez zatrudnienia pełniącą funkcje opiekuńcze 

nad dziećmi do lat 3 na okres: 

1) 12 miesięcy - świadczenie w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowy 

wymagany okres zatrudnienia po okresie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego 

wynosi 6 miesięcy; 

2) 18 miesięcy - świadczenie w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowy 

wymagany okres zatrudnienia po okresie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego 

wynosi 9 miesięcy. 

§ 3  

Cel projektu i zakres wsparcia 

1. Celem głównym Projektu jest wypracowanie i wdrożenie do końca IX 2018 r. w 20 

organizacjach z sektora publicznego z woj. podlaskiego Programów Równowaga Praca-

Życie (PRP-Ż), ze szczególnym uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia przyjaznych 

rodzinie, ułatwiających podtrzymanie zatrudnienia opiekunów dzieci do lat 3, 

powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka (48 

osób, w tym 40 K), oraz aktywizację zawodową opiekunów dzieci do lat 3 pozostających bez 

zatrudnienia (36 osób, w tym 31K). 

2. Grupę docelową projektu stanowi 48 opiekunów dzieci do lat 3 pracujących 

przebywających na urlopach rodzicielskich i macierzyńskich oraz 36 opiekunów dzieci do lat 

3 pozostających bez zatrudnienia. 

3. Formy wsparcia opiekunów dzieci do lat 3 w ramach projektu:  

3.1. Osoby pracujące przebywające na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich, powracające 

do pracy: 

1) Warsztaty grupowe „Mama/tata wraca do pracy”; 

2) Indywidualne doradztwo zawodowe - wypracowanie i monitorowanie IPD  

w kontekście powrotu do pracy; 

3) Szkolenie nt. „Sposobów godzenia życia zawodowego i rodzinnego przy zastosowaniu 

elastycznych form zatrudnienia”; 

4) Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 

3.2. Osoby pozostające bez zatrudnienia: 

1) Warsztaty grupowe „Mama/tata wraca do pracy”; 

2) Indywidualne doradztwo zawodowe i edukacyjne i wypracowanie IPD w kontekście 

powrotu na rynek pracy; 

3) Szkolenie nt. „Sposobów godzenia życia zawodowego i rodzinnego przy zastosowaniu 

elastycznych form zatrudnienia”; 

https://nowy.tlen.pl/d/
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4) Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego, w kontekście wykonywania pracy 

w elastycznych formach zatrudnienia, w tym telepracy; 

5) Szkolenie przygotowujące do wykonywania pracy na zasadzie telepracy; 

6) Zatrudnienie na zasadach telepracy (5 osób) oraz  z wykorzystaniem świadczenia 

aktywizacyjnego (5 osób).  

§ 4 

Procedura rekrutacji  

1. Informacje o rekrutacji dostępne będą: 

 w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.nfdk.pl, 

 w przypadku opiekunów dzieci do lat 3 pracujących przebywających na urlopach 

rodzicielskich i macierzyńskich - u pracodawców (na stronach www pracodawców, w 

działach kadr); 

 w przypadku opiekunów dzieci do lat 3 pozostających bez zatrudnienia – promocja na 

stronach www. żłobków, klubów opieki dziecięcej, szkołach rodzenia, oddziałach 

położniczych. 

2. Proces rekrutacji prowadzony będzie w dwóch turach.  

 I tura w okresie 10.2016 r.-11.2016 r. zostanie zrekrutowanych:  

- 24 opiekunów dzieci do lat 3 pracujących przebywających na urlopach 

rodzicielskich i macierzyńskich oraz  

- 24 opiekunów dzieci do lat 3 pozostających bez zatrudnienia.  

 II tura w okresie 02.2017 r. – 04.2017 zostanie zrekrutowanych: 

- 24 opiekunów dzieci do lat 3 pracujących przebywających na urlopach 

rodzicielskich i macierzyńskich oraz   

- 12 opiekunów dzieci do lat 3 pozostających bez zatrudnienia. 

3. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie Formularza 

rekrutacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

4. Kompletnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi 

załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu w terminie do 30 listopada 2016 roku 

 (I tura) i 28 kwietnia 2017r. (II tura). 

5. Komisję rekrutacyjną powołuje Kierownik Projektu.  

6. Posiedzenia Komisji będą odbywały się w terminach wyznaczonych przez Kierownika 

Projektu. Planowane są co najmniej 2 posiedzenia w trakcie całego okresu rekrutacji.  

7. Wyniki rekrutacji będą dostępne w Biurze Projektu. Osoby zakwalifikowane zostaną 

powiadomione telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

8. Od decyzji przysługuje odwołanie złożone na piśmie w terminie 5 dni od daty otrzymania. 

9. Rekrutacja będzie jawna i otwarta, prowadzona z zachowaniem równości szans kobiet i 

mężczyzn. 

§ 5  

Zasady rekrutacji uczestników  

1. Weryfikacja i selekcja zgłoszeń będzie odbywała się w dwóch etapach formalnym i 

merytorycznym. 

2. Weryfikacja formalna według kryteriów spełnia/nie spełnia 

 zamieszkanie woj. podlaskie; 

 pełnienie funkcji opiekuńczej nad dzieckiem do lat 3; 

 przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub pozostawanie bez zatrudnienia. 

https://nowy.tlen.pl/d/
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Po zebraniu Formularzy rekrutacyjnych Komisja rekrutacyjna dokona oceny złożonych 

formularzy pod kątem spełniania kryteriów formalnych i dokona kwalifikacji do etapu 

merytorycznego, do którego zostaną włączeni doradcy zawodowi. 

3. Weryfikacja merytoryczna na podstawie indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym 

oraz według kryteriów premiujących: 

 indywidualna motywacja – rozmowa z doradcą zawodowym – ocena w skali punktowej – 

0-2 pkt. 

Kryteria premiujące przy spełnieniu kryteriów formalnych i merytorycznych 

 niepełnosprawność – 2 pkt.  

 płeć - kobieta – 2 pkt.  

 wychowanie min. 2 dzieci do lat 3 – 2 pkt. 

4. Po przeprowadzonych rozmowach Komisja dokona oceny i stworzy listę rankingową osób 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie w podziale na 2 kategorie: osoby pełniące funkcje 

opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 powracające na rynek pracy po przerwie związanej z 

wychowaniem dziecka oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 

pozostające bez zatrudnienia. 

5. Stworzone zostaną listy rezerwowe, w przypadku większej liczby chętnych do udziału w 

Projekcie. 

§ 6 

Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu 

1. Uczestnik/czka jest uprawniony/na do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

2. Uczestnik/czka jest uprawniony/na do otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych 

i/lub doradczych.  

3. Uczestnik/czka jest zobowiązany/na do uczestnictwa w formach wsparcia w Projekcie 

wymienionych w §3, pkt. 3.1 ppkt. 1-4  lub pkt. 3.2 ppkt. 1-4 w do potwierdzenia swojej 

obecności na karcie usługi/liście obecności. 

4 Uczestnik/czka jest zobowiązany/na do informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących 

zakłócić jego dalszy udział w projekcie.  

5 Warunkiem ukończenia udział w projekcie oraz otrzymania certyfikatu jest co najmniej 80% 

frekwencja na zajęciach szkoleniowych, warsztatowych i wsparcia indywidualnego.  

6 Uczestnik/czka zobowiązany jest do wypełniania w trakcie działań testów, ankiet 

monitorujących oraz ewaluacyjnych. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, wynikających w 

szczególności za zmian przepisów prawa, jak i uregulowań dotyczących Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.   

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2016 r. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a  także przepisy wynikające z 

właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego  i 

Ustawy o ochronie danych osobowych.   
 

Załączniki: 

1) Formularz rekrutacyjny  
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