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Regulamin rekrutacji uczestniczek do projektu: 

„Mama wraca do pracy!” 
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1. Informacje o projekcie 

 

W okresie 01.09.2021 r. – 31.12.2022 r. Powiat Poddębicki / Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Poddębicach w ramach Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących 

opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego realizuje projekt pt. „Mama wraca do pracy!” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wartości 1.072.800,00 

zł, w tym wkład własny 96.940,80 zł. 

 

 Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 

osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

2. Zasady rekrutacji do projektu 

Proces rekrutacji będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz 

z zachowaniem zapisów projektu. 

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatu poddębickiego. 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły: od 20 do 30 grudnia 2021 r. na 

podstawie formularza dostępnego na stronie www.pcprpoddebice.pl oraz w biurze projektu: 

ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice. 

Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiedzialny jest specjalista ds. rekrutacji, pracujący pod 

nadzorem Koordynatora projektu.  

Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Poddębicach i osoby odpowiedzialne za realizację projektu, do przestrzegania kwestii 

ochrony danych osobowych. 

Kompletne i poprawne zgłoszenia powinny być wprowadzane i rejestrowane według daty ich 

wpływu oraz powinna zostać utworzona lista rezerwowa gwarantująca osiągnięcie założonej 

liczby grupy docelowej, która powinna zostać objęta wsparciem w ramach projektu. 

 

3. Warunki uczestnictwa w projekcie 

W projekcie mogą wziąć udział Mamy pozostające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim,  

zamieszkujące obszar powiatu poddębickiego oraz Mamy, które powróciły do pracy w 

terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 r. 

http://www.pcprpoddebice.pl/
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Mama, która skraca okres przebywania na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim wraca do 

pracy od 1 stycznia 2022 r.  

Mama, która wróciła do pracy w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 r. zostanie objęta 

wsparciem w projekcie od 1 stycznia 2022 r. 

Opieka nad dzieckiem odbywa się na podstawie umowy uaktywniającej między rodzicami 

a nianią, zawarta na okres 12 miesięcy. 

Forma pomocy: zwrot kosztów opieki nad dzieckiem na podstawie dowodów zapłaty 

wynagrodzenia i pochodnych. 

 

4. Kwalifikacja uczestniczek 

Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy Uczestniczek, które 

wezmą udział w projekcie. 

W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji np. nieuzupełnienie w całości formularza  

rekrutacyjnego czy też nie załączeniu wymaganych załączników, uczestniczka zostanie 

poproszona o uzupełnienie braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych jest 

równoznaczne z niezakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

Po zamknięciu rekrutacji w ramach każdego etapu stworzona zostanie lista podstawowa UP 

i lista rezerwowa z podaniem liczby uzyskanych pkt. Wszystkie mamy, które nadesłały 

zgłoszenie, zostaną poinformowane o wynikach kwalifikacji do Projektu. W przypadku 

rezygnacji os. z listy podstawowej do projektu zakwalifikowana zostanie os. z listy rezerwowej. 

 

5. Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy, 

Załącznik nr 2  - Oświadczenie Uczestniczki w zakresie danych osobowych, 

Załącznik nr 3 – kserokopia aktu urodzenia dziecka 

Załącznik nr 4 – oświadczenie uczestniczki o przebywaniu na urlopie macierzyńskim lub 

rodzicielskim (tylko dla Mam przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim) 

Załącznik nr 5 – kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

 

Biuro projektu mieści się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, 

ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice.  

Osoby do kontaktu: 



 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020       

Specjalista ds. rekrutacji: tel. 509 447 072 

Koordynator projektu: tel. 513 540 940 

 

Realizator projektu: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach 

ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice 

godziny urzędowania: 8:00 – 16:00 

Telefon/fax: 043 678-40-40 

kom. 605 909 433 

kom. 661 939 433 

E-mail: pcpr@poddebicki.pl 

http://www.pcprpoddebice.pl 

 


