
 

Projekt pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” jest współfinansowany ze środków 

 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

FER.042.23.2016        Częstochowa, 2016-08-09 

 

REGULAMIN OTWARTEGO NABORU OFERT  

 

Projekt: „AKTYWNI RODZICE – SZCZĘŚLIWE DZIECI” 

 

Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Regulamin określa zasady naboru ofert do bazy osób zainteresowanych świadczeniem 

usługi opiekuńczej w charakterze niani w ramach projektu. 

 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego 

i prywatnego 

Podziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat 

Nazwa Projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” 

Nr Projektu UDA-RPSL.08.01.03-24-0274/15-00  

 

 

 

 



 

 

§1 

Informacja o Projekcie 

1. Projekt „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” realizowany jest przez Gminę Miasto 

Częstochowa - zwaną dalej Projektodawcą, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”. 

2. Celem projektu jest zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, a rodziców bez pracy na podjęcie pracy 

lub jej aktywne poszukiwanie. 

3. Projekt realizowany jest w okresie: od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. 

4. Jednym z elementów projektu jest utworzenie bazy niań, tj. bazy osób gotowych 

świadczyć usługi opiekuńcze w charakterze niani, nad dzieckiem w wieku 

od 20 tygodnia do 3 roku życia. 

5. Baza będzie istnieć minimum 2 lata po zakończeniu projektu. 

 

Zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: 

 Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, zwanej dalej „umową uaktywniającą”. 

 

Utworzona w ramach projektu baza niań spełniać będzie rolę narzędzia pośredniczącego 

pomiędzy osobami gotowymi świadczyć usługi opiekuńcze wobec dzieci w wieku od 20 

tygodnia do 3 roku życia, a rodzicami poszukującymi niani.  

Wpis do bazy nie jest równoznaczny z zatrudnieniem. 

 

 

§2 

Zasady otwartego naboru ofert do bazy 

w zakresie usługi opiekuńczej świadczonej przez nianie 

 

1. Otwarty nabór ofert do bazy niań obejmuje: 

1.1. Zamieszczenie ogłoszenia o naborze na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Częstochowy oraz na stronie internetowej www.bip.czestochowa.pl.  

1.2. Składanie ofert przez osoby zainteresowane świadczeniem w ramach projektu 

usług opiekuńczych w charakterze niani wobec dzieci w wieku od 20 tygodnia życia 

do 3 roku życia. 

http://www.bip.czestochowa.pl/


W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:  

 kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem) 

 CV wraz z listem motywacyjnym 

 oświadczenia dla kandydatów/kandydatek oraz o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z załącznikami) 

 kopia książeczki sanitarno-epidemiologicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. Poz. 947, 

z późn. zm.) 

1.3. Weryfikacja dokumentów: 

1. Wybór osób zakwalifikowanych do wpisu do bazy zgodnie z kryteriami; 

2. Poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu do bazy; 

1.4. Sporządzenie bazy niań. 

 

2. Warunki kwalifikacji kandydatów do bazy, są zgodne z Ustawą o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3, tj: 

2.1. Osoby sprawujące, na podstawie ustawy, opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 

podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z Ustawą 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.) 

2.2. Kandydat/kandydatka do bazy jest osobą pełnoletnią. 

2.3. Nianią nie może być jeden z rodziców dziecka objętego opieką. 

 

Aby oferta podlegała rozpatrzeniu kandydat/kandydatka winien dostarczyć komplet 

wymaganych dokumentów. 

Wzory dokumentów rekrutacyjnych będą dostępne u Koordynatora Projektu, a także 

na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy. 

 

Załączniki: 

1. Kwestionariusz osobowy 

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

3. Oświadczenia dla kandydatów/kandydatek 

4. Wzór umowy uaktywniającej 

 

 

 


