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ANEKS NR 2 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „E-Maluchy w Opocznie”

Zmianie ulegają następujące zapisy:

§1  pkt 6 otrzymuje brzmienie

Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są w Biurze Projektu przy ul. Partyzantów 

37, Opoczno

§2  otrzymuje brzmienie

Wyjaśnienie pojęć używanych w niniejszym Regulaminie:

Projekt  – projekt  pn. „E-Maluchy w Opocznie” realizowany jest  przez E-MALUCH S.C.  Małgorzata 

Piekarska, Rafał Raj z siedzibą w  Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 6 

Kandydat/ka  – osoba ubiegająca się o udział w Projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne i  

bierze udział w procesie rekrutacji do Projektu.

Uczestnik/czka  Projektu  –  osoba  zakwalifikowana  do  udziału  w  Projekcie  w  wyniku  procesu 

rekrutacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem i przyjętymi kryteriami uczestnictwa.

Koordynator/ka projektu - osoba zarządzająca Projektem.

Dane osobowe – dane w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2016 poz. 922).

Przetwarzanie  danych  osobowych  – wszelkie  operacje  wykonywane  na  danych  osobowych  w 

Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014.

Biuro Projektu – biuro w Opocznie, ul. Partyzantów 37



Projekt „E-Maluchy w Opocznie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dokumenty  rekrutacyjne  –  dokumenty  składane  przez  kandydatów,  poświadczające  spełnienie 

kryteriów naboru i kwalifikowalności do Projektu.

Regulamin  uczestnictwa  - dokument  obowiązujący  dla  Projektu,  określający  zasady  rekrutacji, 

warunki i kryteria uczestnictwa oraz prawa i obowiązki uczestników Projektu.

Forma wsparcia – oferta przyjęcia dziecka uczestnika Projektu do klubu dziecięcego oraz dodatkowo 

dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo nieposiadających zatrudnienia oferta wsparcia w postaci, 

doradztwa zawodowego, warsztatów aktywizujących, pośrednictwa pracy, wsparcia szkoleniowego, 

stypendiów szkoleniowych

Komisja rekrutacyjna – komisja dokonująca kwalifikacji kandydatów do Projektu.

Osoba zamieszkała na terenie gminy Opoczno -  mieszkaniec gminy Opoczno w rozumieniu art. 25 

Kodeksu Cywilnego.

Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia.  Definicja  uwzględnia  osoby  zarejestrowane  jako  bezrobotne  zgodnie  z  krajowymi 

przepisami,  nawet jeżeli  nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są 

zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności  ekonomicznej ludności,  jak i  osoby 

zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet 

jeśli  spełniają  powyższe  kryteria.  Osoby  kwalifikujące  się  do  urlopu  macierzyńskiego  lub 

rodzicielskiego,  które  są  bezrobotne  w  rozumieniu  niniejszej  definicji  (nie  pobierają  świadczeń  z 

tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Osoba bierna zawodowo  - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracuje  i  nie jest  bezrobotna).  Studenci  studiów  stacjonarnych są  uznawani  za  osoby  bierne 

zawodowo.  Osoby  będące  na urlopie  wychowawczym  (rozumianym  jako  nieobecność  w  pracy, 

spowodowana opieka nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego 

lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba ze są zarejestrowane już jako 
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bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).  Osoby prowadzące działalność na 

własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie 

są uznawane za bierne zawodowo.

Osoba  pracująca  -  osoba  w  wieku  15  lat  i  więcej,  która  wykonuje  pracę,  za  którą otrzymuje 

wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub 

własną działalność,  która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np.  chorobę, urlop, spór  

pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek – 

prowadząca  działalność  gospodarczą,  gospodarstwo  rolne  lub  praktykę  zawodową  -  jest  również 

uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a) Osoba  pracuje  w  swojej  działalności,  praktyce  zawodowej  lub  gospodarstwie  rolnym  w  celu 

uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.

b) Osoba  poświęca  czas  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej,  praktyki  zawodowej  czy 

gospodarstwa  rolnego,  nawet  jeżeli  nie  zrealizowano  żadnej  sprzedaży  lub  usług  i  nic  nie 

wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa;  

architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy 

siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach).

c)  Osoba  jest  w  trakcie  zakładania  działalności  gospodarczej,  gospodarstwa  rolnego  lub  praktyki 

zawodowej;  zalicza  się  do  tego  zakup  lub  instalacje  sprzętu,  zamawianie  towarów  w  ramach 

przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za 

osobę  pracującą,  jeżeli  wykonywana  przez  siebie  praca  wnosi  bezpośredni  wkład  w  działalność 

gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez 

spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

Osoba  przebywająca  na  urlopie  macierzyńskim/rodzicielskim  (rozumianym  jako  świadczenie 

pracownicze,  który  zapewnia  płatny  lub  bezpłatny  czas  wolny od  pracy  do momentu porodu i 

obejmuje późniejszą krótkoterminowa opiekę nad dzieckiem) jest uznawana za „osobę pracującą”.
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Osoba będąca na urlopie wychowawczym rozumianym jako nieobecność w pracy spowodowana 

opieką nad dzieckiem, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego są 

uznawane za bierne zawodowo.

Osoby będące na urlopie wychowawczym osiągające dochód z tytułu podjęcia pracy zarobkowej u 

dotychczasowego lub innego pracodawcy traktowane są jako osoby pracujące.

Rodzic - ilekroć w Regulaminie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych 

oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Klub dziecięcy - forma opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3, której zadaniem jest zapewnienie  

dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku 

właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych 

i edukacyjnych.

Niniejszy Aneks obowiązuje od dnia 16.03.2018


