
Zatcjcznik nr 1
Do Zarza.dzenia 0050/560//2014

Ogtoszenie konkursu ofert

wybor dziennych opiekunow sprawujqcych opiek$
nad dziecmi do lat 3 na terenie Gminy Popielow

Wojt Gminy Popielow ogtasza otwarty konkurs ofert, ktorego przedmiotem jest
wybor dziennych opiekunow sprawujqcych opieke nad dziecmi w wieku

do lat 3 na terenie gminy Popielow.

Konkurs ogloszony jest na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziecmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pozn.zm.) w zwia.zku z zawartym w dniu 28
kwietnia 2014r z Wojewodzkim Urz^dem Pracy w Opolu porozumieniem nr
322/P/PO/2014 w sprawie wspotpracy przy tworzeniu instytucji opiekuna dziennego
w ramach projektu "Powrot do zatrudnienia", wspotfinansowanego ze srodkow
POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, dziatemie 6.1.1. Wsparcie
osob pozostaja.cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Do realizacji zadah zwia.zanych ze sprawowaniem opieki nad dziecmi w wieku
do lat 3 na terenie gminy Popielow maja. zastosowanie:

1) uchwala NrXXXIV/234/2014 Rady Gminy Popielow z dnia 30 stycznia 2014
r. w sprawie maksymalnej wysokosci wynagrodzenia dziennego opiekuna
oraz zasad jego ustalania.

I. Rodzaj zadania i wysokosc srodkow publicznych, ktore Gmina
Popielow ma zamiar przeznaczyc na realizacj$ zadania.

Rodzaj zadania:

1. Wybor dziennych opiekunow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o
opiece nad dziecmi do lat 3 (Dz. z 2013 r, poz. 1457), ktorzy b§da_ sprawowali opieke
nad dziecmi zamieszkafymi na terenie gminy Popielow
2. Na realizacj? zadania zwia_zanego ze sprawowaniem opieki nad dziecmi do lat 3
przez dziennych opiekunow w roku 2014 przeznacza si§ : 15.000 zt

Realizacja zadania odbywa sie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku
o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z pozn. zm.).



Konkurs ofert na dziennego opiekuna sprawuj^cego opiek§ nad dziecmi w wieku
do lat 3 na terenie Gminy Popielow ogtaszany jest po raz pierwszy- w roku 2013 nie
przeznaczono srodkow na ten eel.

II. Cel zadania:
Wybor dziennych opiekunow, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o
opiece nad dziecmi do lat 3 (Dz. z 2013 r, poz.1457), ktorzy b§da. sprawowali opiek§
nad dziecmi zamieszkafymi na terenie gminy Popielow

III. Termin realizacji zadania:
Zadanie bedzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia
30.06.2015roku, z mozliwoscî  przedluzenia umowy na nastepne miesia.ce.

IV. Miejsce realizacji zadania:
Gmina Popielow.

V. Wymagania dotycza.ce kandydatow:
1. Do sktadania ofert zaprasza sie osoby fizyczne, ktore:

1) posiadaJ3 tytul prawny do lokalu na terenie gminy Popielow , w ktorym bedzie
sprawowana opieka;
2) daja^ rekojmie nalezytego sprawowania opieki nad dziecmi;
3) nie 53 i nie byfy pozbawione wtadzy rodzicielskiej oraz wtedza rodzicielska

nie zostate im zawieszona ani ograniczona;
4) wypefniaJ3 obowiqzek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowi^zek zostal

natozony na podstawie tytufu wykonawczego pochodz^cego lub
stwierdzonego przez sqd;

5) nie 53 skazane prawomocnym wyrokiem za przest^pstwo umyslne;
6) posiadaja. warunki lokalowe zapewniaj^ce bezpieczn^ opiek§ nad dziecmi:

a) lokal posiada osobnq kuchniq i tazienke,
b) lokal posiada aktualne przeglqdy instalacji gazowej i pozytywnq opinie

kominiarska.,
c) lokal wyposazony jest w gasnice,
d) jest odpowiednia przestrzen do zabawy, wypoczynku dla dzieci oraz

miejsce na sprzet (tozeczka, regat na zabawki, przewijak),
e) w lokalu nie znajduja. sie zwierzeta, ktore mogtyby potencjalnie stworzyc

zagrozenie dla dzieci poprzez pogryzienie, podrapanie a/erg/e itp.

7) odbyty:

a) 160-godzinne szkolenie, o ktorym mowa w art. 39 ust.1 pkt 6 lit. a ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 poparte
zaswiadczeniem o ukohczeniu kursu opiekuna dziennego wydanym na
podstawie § 18 ust.2 rozporza.dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 stycznia 2012 r. w sprawie ksztatcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz. U.z 2014 r poz. 186), albo



b) 40 godzinne szkolenie uzupelniajqce, o ktorym mowa w art. 39 ust.1 pkt
6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziecmi w wieku do lat
3 w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jezeli posiada
kwalifikacje: piel̂ gniarki, potoznej, opiekunki dziecî cej, nauczyciela
wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub
pedagoga opiekuhczo- wychowawczego

albo
c) pracowaty z dziecmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesiecy
bezposrednio przed podjeciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

2. W celu weryfikacji spetnienia warunkow lokalowych u kandydata na dziennego
opiekuna moze bye przeprowadzony wywiad srodowiskowy przez Kierownika
Osrodka Pomocy Spotecznej w Popielowie.

3. Ocena spelnienia warunkow lokalowych u kandydata na dziennego opiekuna
moze bye takze dokonana przez upowaznionych pracownikow Urz^du Gminy
w Popielowie.

VII. Warunki realizacji zadania:
1. Do zadan dziennego opiekuna nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zblizonych do
warunkow domowych;

2) zagwarantowanie dzieciom wtasciwej opieki piel^gnacyjnej oraz edukacyjnej
z uwzglednieniem indywidualnych potrzeb dzieci;

3) prowadzenie zajec opiekuhczo-wychowawczych i edukacyjnych,
uwzgl̂ dniaĵ cych rozwoj psychomotoryczny dzieci, wlasciwych do wieku
dziecka.

2. Dzienny opiekun zatrudniany jest przez Wpjta Gminy Popielow na podstawie
pisemnej umowy o swiadczeniu ustug dziennego opiekuna , do ktorej zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie przepisy dotycz^ce zlecenia.

3. Dzienny opiekun podlega obowi^zkowi ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody wyrz^dzone przy sprawowaniu opieki. Umow§ ubezpieczenia
dziennego opiekuna od odpowiedzialnosci cywilnej oraz oplacania i finansowania
skladki na to ubezpieczenie zawiera Wojt Gminy Popielow .

4. Dzienny opiekun sprawuje opieke nad dziecmi w wieku od ukonczenia 20
tygodnia zycia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziecmi w wieku do lat 3 ( Dz. z 2013 r poz.1457)

5. Podstawowq wyprawk^ dla dziecka , w tym srodki higieniczne zapewnia rodzic
/ opiekun prawny dziecka /.

6. Opieka sprawowana b^dzie maksymalnie 9 godzin dziennie w systemie pracy
zmianowej dostosowanej do potrzeb rodzicow (uczestnikow projektu).

7. Dzienny opiekun w okresie trwania umowy, zobowiqzany jest posiadac aktualne
badania sanitarno -epidemiologiczne., zgodnie z art. 4 ustawy o opiece nad
dziecmi w wieku do lat 3

8. Wojt Gminy Popielow bedzie prowadzil jawny wykaz dziennych opiekunow,
z ktorymi zawart umow§.



9. W ramach konkursu planuje sie finansowanie dziennego opiekuna zgodnie z
zawartym w dniu 28 kwietnia 2014r z Wojewodzkim Urzedem Pracy w Opolu
porozumieniem nr 322/P/PO/2014 w sprawie wspolpracy przy tworzeniu
instytucji opiekuna dziennego w ramach projektu "Powrot do zatrudnienia",
wspotfinansowanego ze srodkow POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, dziatanie 6.1.1. Wsparcie osob pozostaj^cych bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy: 10,80 z* brutto za godzine swiadczonej opieki nie wiecej
niz 9 godzin zegarowych dziennie, na podstawie zweryfikowanej listy obecnosci
dziecka podpisanej przez rodzicow.

10. W przypadku przerw w sprawowaniu opieki nad dziecmi wynagrodzenie ulega
zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu, w ktorym opieka byte sprawowana.

11. Wojt Gminy Popielow nie zapewnia zastepstwa w opiece nad dziecmi
z powodu choroby dziennego opiekuna.

12. Dzienny opiekun, realizuja.c zadanie, zobowiqzany jest do stosowania
przepisow prawa, w szczegolnosci przepisow o ochronie danych osobowych.

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Prawidtowo wypetniony formularz oferty podpisany przez kandydata na
dziennego opiekuna.

2. Oswiadczenie o posiadaniu warunkow lokalowych zapewniaja.cych bezpieczna.
opieke nad dziecmi.

3. Dokument poswiadczaja,cy tytuJ prawny do lokalu, w ktorym bedzie
sprawowana opieka (np. akt wJasnosci, umowa najmu).

4. Oswiadczenie, w ktorym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, ze
wtadza rodzicielska nie zostata mu odebrana, nie zostata zawieszona ani
ograniczona.

5. Oswiadczenie o wypelnianiu obowia.zku alimentacyjnego, w przypadku gdy
taki obowî zek zostat natozony na podstawie tytulu wykonawczego
pochodza.cego lub zatwierdzonego przez sa.d.

6. Oswiadczenie o niekaralnosci za przestepstwo umyslne.
7. Kserokopie dokumentow potwierdzaja.ce kwalifikacje kandydata na dziennego

opiekuna zgodnie z art.39 ust.1 pkt 6 ustawy o opiece nad dziecmi w wieku do
Iat3

8. Oswiadczenie, w ktorym kandydat na dziennego opiekuna daje re>ojmi§
nalezytego sprawowania opieki nad dziecmi.

9. Oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgod§ na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z pozn. zmianami) w celach
przeprowadzania konkursu na opiekuna.

Do oferty moga. bye dotqczone inne zata.czniki, w tym rekomendacje i
opinie o oferencie

Ztozenie oferty i wybor kandydata nie jest rownoznaczny z zapewnieniem
zawarcia umowy o swiadczeniu ustug przez dziennego opiekuna .

IX. Termin skJadania ofert.



1. Oferty, wraz z wymaganymi zata.cznikami, nalezy skladac w Sekretariacie
Urz^du Gminy Popielow , ul. Opolska 13, w terminie do dnia 31 lipca 2014r.
do godz. 15.15 w zamkni^tej kopercie z dopiskiem ,,Wybor dziennych
opiekunow sprawujqcych opiek$ nad dziecmi do lat 3 na terenie Gminy
Popielow" oraz podaniem imienia i nazwiska oraz adresu oferenta. (decyduje
data wplywu do sekretariatu).

2. Oferty nalezy skladac na formularzu zgodnym z zafa.cznikiem nr 1 do
Rozporzaxlzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 z pozn. zm.).

f

X. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

1. Oferty beda^ oceniane przez Komisj§ Konkursowa. powolan^ przez Wojta
Gminy Popielow.

2. Oferty, ktore nie spelniaja. wymogow formalnych , tj, ztozone po terminie lub
niekompletne, nie b§da. dalej rozpatrywane.

3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert w oparciu o nast§puja.ce kryteria
(punktacja w skali 0-5 pkt):
1) warunki lokalowe do realizacji zadania ;
2) atrakcyjnosc oferty, w tym przygotowanie zawodowe;
3) dotychczasowe doswiadczenia w zakresie opieki nad dziecmi w wieku do
lat 3.

4. Po ocenie ztozonych ofert Komisja Konkursowa przedtozy rekomendacje co
do wyboru oferty Wojtowi Gminy Popielow

5. Decyzje o wyborze oferentow podejmuje Wojt Gminy Popielow.
6. Od rozstrzygnî cia w sprawie wyboru oferty nie stosuje si§ trybu

odwolawczego.
7. Rozstrzygniecie konkursu przewiduje si§ w terminie do 25 sierpnia 2014 -

zawarcie umowy na swiadczenie usiug planuje si^ z dniem 1 wrzesnia 2014
roku . Kandydat przed podpisaniem umowy przedstawi dokument o
ktorym mowa w art. 4 ustawy o opiece nad dziecmi do lat 3 oraz
zaswiadczenie lekarskie stwierdzajqce zdolnosc do pracy w
charakterze dziennego opiekuna , wystawione nie wczesniej niz 1
miesiqc przed rozstrzygnieciem konkursu

8. Informacja o wynikach konkursu (lista dziennych opiekunow) zostanie
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urz§du Gminy, na stronie
internetowej gminy i na tablicy ogtoszeh w Urz^dzie Gminy.

9. Wojt Gminy Popielow zastrzega sobie prawo odstapienia od rozstrzygniecia,
w cz§sci lub w catosci, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.

XI. Informacje dodatkowe.
Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Kaliszczak, pokqj nr 33, tel. 77/4275836


