
Projekt „Małopolska Niania” – wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

Załącznik do uchwały Nr XXX/428/17
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 12 lipca 2017 r.

Regulamin projektu „Małopolska Niania”
w Gminie Dąbrowa Tarnowska

§ 1

Informacje o projekcie

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Małopolska Niania” realizowanym przez

Gminę Dąbrowa Tarnowska przy dotacji finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego,

polegającym na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym,

poprzez dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

2. Celem projektu jest wspieranie rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z obowiązkami

rodzinnymi  (sprawowaniem  opieki  nad  dziećmi)  jako  istotnych  elementów  polityki

prorodzinnej Województwa Małopolskiego (działania ujęte w Programie Strategicznym Kapitał

Intelektualny i Rynek Pracy oraz Programie Strategicznym Włączenie Społeczne i Małopolskim

Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 r.).

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

a) rodzicach – należy przez to rozumieć rodzica lub rodziców, którzy sprawują opiekę nad

dzieckiem w wieku do 3 lat,  a także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd

powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat;

b) dziecku w wieku do 3 lat – należy przez to rozumieć dziecko w wieku od ukończenia 20

tygodnia życia, które w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 3 roku

życia, lub w sytuacji,  gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem

przedszkolnym,  dziecko,  które  w  dniu  zakończenia  roku  szkolnego  2017/2018  nie

ukończyło 4 roku życia;

c) niani – należy przez to rozumieć nianię w rozumieniu art. 50 ustawy o opiece nad dziećmi

w wieku  do  3  lat,  posiadającą  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  nie  pobierającą

świadczenia emerytalnego;

d) komisji – należy przez to rozumieć trzy osobową Komisję kwalifikacyjną, w skład której

wchodzi:  przedstawiciel  Urzędu  Miejskiego  w  Dąbrowie  Tarnowskiej,  przedstawiciel

Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  Wsparcia  Rodziny  w  Dąbrowie  Tarnowskiej

i przedstawiciel Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska;
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e) świadczeniu „Małopolska Niania“  – należy przez to  rozumieć świadczenie przyznawane

w ramach  projektu,  przez  Gminę  na  rzecz  rodziców  na  dofinansowanie  wynagrodzenia

niani.

4. Adresatami  projektu  są  aktywni  zawodowo  rodzice,  opiekunowie  prawni,  oraz  inne  osoby,

którym  sąd  powierzył  sprawowanie  opieki  nad  dzieckiem  w  wieku  do  3  lat,  mieszkający

na terenie  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska  w  rozumieniu  określonym  w  Załączniku  nr  1

do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 591/17 z dnia 13 kwietnia 2017r.

5. Projekt przewiduje dofinansowanie wynagrodzenia 2 niań dla 2 rodzin, z tym, że jedna rodzina

może zatrudnić jedną nianie.

6. Istnieje możliwość otrzymania świadczenia „Małopolska Niania” w sytuacji pozostawania bez

pracy  jednego  z  rodziców  na  okres  poszukiwania  zatrudnienia  nie  dłuższy  niż  1  miesiąc

w okresie korzystania z w/w świadczenia.

7. Wysokość świadczenia „Małopolska Niania” wynosi 1500 zł miesięcznie, przyznawane jest na

okres 10 miesięcy i nie może przekroczyć zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

8. Kartę zgłoszeniową do udziału w projekcie „Małopolska Niania” należy składać w Miejskim

Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w terminie od 16

sierpnia 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r. (załącznik nr 2) wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.

§ 2.

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja uczestników projektu obejmuje:

 a) składanie  dokumentów  rekrutacyjnych  do  projektu  przez  rodziców  zainteresowanych

usługami opiekuńczymi świadczonymi przez nianie, tj.:

• karta zgłoszeniowa,

• oświadczenie  uczestnika  projektu  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych (załącznik nr 3),

• oświadczenie o sytuacji uczestnika na rynku pracy (załącznik nr 4),

• orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, jeżeli dziecko takowe posiada;

 b) weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych:

• wybór uczestników projektu zgodnie z katalogiem kryteriów (załącznik nr 1),

• sporządzenie  list  uczestników  zakwalifikowanych  do  udziału  w  projekcie  oraz  list

rezerwowych;

 c) ogłoszenie wyników rekrutacji;

 d) złożenie przez uczestników:

• deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 5),
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• 1 egzemplarz umowy zawartej między rodzicami / rodzicem a nianią,

• kopii książeczki sanitarno-epidemiologicznej niani;

 e) podpisanie  dwóch  porozumień  (na  rok  2017  oraz  na  rok  2018  –  po  podpisaniu  umów

gwarantujących wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Małopolskiego) pomiędzy

rodzicami lub rodzicem samotnie wychowującym dziecko, a Gminą Dąbrowa Tarnowska,

w imieniu  której  działa  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  i  Wsparcia  Rodziny

w Dąbrowie  Tarnowskiej  na  refundację  kosztów  związanych  z  zatrudnieniem  niani

(załącznik nr 7).

 2. Warunki uczestnictwa w projekcie:

 a) kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska i jest zatrudniony,

 b) kandydat opiekuje się dzieckiem w wieku do 3 lat,

 c) uczestnik  projektu  przedstawi  kandydaturę  niani,  z  którą  podpisze  umowę

(z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za

pracę).

Usługi opiekuńcze świadczone przez nianie podlegają zasadom określonym w Ustawie o opiece nad

dzieckiem w wieku do 3 lat (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 157).

Niania  musi  obowiązkowo  poddać  się  badaniom  sanitarno-epidemiologicznym,  ponieważ

osoby  sprawujące,  na podstawie  umowy, opiekę nad dziećmi w wieku do 3  lat  podlegają

obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia

2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2016 r.

poz. 1866 z późn. zm.).

Nianią nie może być rodzic dziecka.

 d) komisja oceniająca formularze może wnioskować o uzupełnienie braków formalnych;

 e) wzory  dokumentów  rekrutacyjnych  będą  dostępne  u  koordynatora  projektu,  a  także  na

stronie  internetowej  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  Wsparcia  Rodziny

w Dąbrowie Tarnowskiej (www.mopsiwr.pl);

 f) w przypadku niezakwalifikowania  się  kandydata  do  udziału  w projekcie  ze  względu na

ograniczoną liczbę miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej

przyjmowane będą do udziału w projekcie w momencie zwolnienia się miejsca.

§ 3.

Zasady uczestnictwa w projekcie „Małopolska Niania”

 1. Każdy  uczestnik  projektu  ma  prawo  do  refundacji  kosztów  poniesionych  w  związku

z zatrudnieniem niani:

http://www.mopsiwr.pl/
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 a) maksymalna kwota refundacji kosztów wynosi 1.500 zł miesięcznie,

 b) opieka niani przysługuje na okres 10 miesięcy.

 2. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do:

 a) złożenia  kompletu  wymaganych  dokumentów  rekrutacyjnych,  zgodnie  z  §  2  pkt  1a

regulaminu;

 b) zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu;

 c) wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z nianią oraz systematycznego

rozliczania się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie

Tarnowskiej w zakresie refundacji kosztów zatrudnienia niani;

 d) każdorazowe  informowanie  koordynatora  projektu  o  zaistniałych  zmianach  dotyczących

zatrudnienia.

§ 4.

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnik może zostać wykluczony z projektu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu,

zasad porozumienia zawartego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny

w Dąbrowie Tarnowskiej.

2. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa w przypadkach uzasadnionych i wynikających

z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez

uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

3. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w projekcie konieczne jest jej poparcie złożeniem

deklaracji rezygnacji z udziału w projekcie (załącznik nr 8).

§ 5.

Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane w regulaminie należą do kompetencji koordynatora projektu.

2. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu.

Załączniki do regulaminu:
1. Katalog kryteriów rekrutacji
2. Karta zgłoszenia do projektu
3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
4. Oświadczenie uczestnika o sytuacji rynku pracy
5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
6. Lista obecności niani
7. Wzór porozumienia
8. Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie


