LUBELSKIE FORUM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na
szkolenie:

NOWE ZASADY ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA
ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 ŻŁOBEK, KLUB DZIECIĘCY, DZIENNY OPIEKUN, NIANIA W 2018 R
Data: 22 lutego 2018, 10:00 - 15:00
Miejsce: Lublin, ul 1 Maja 13/4
Cena: 319 zł* przy zgłoszeniu do 8 lutego

Członkowie Forum Oświaty Samorządowej uczestniczą w ramach kwartalnej składki

Cele szkolenia: Zapoznanie się ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi i obowiązującymi z dniem 1
stycznia 2018 r. Uczestnicy poznają między innymi: nowe zasady tworzenia przez JST (w formie jednostek
budżetowych), zasady funkcjonowania rad rodziców, zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie,
finansowania i zlecania zadań z zakresu opieki, obowiązki sprawozdawcze i zadania nadzorcze organów
kontroli. Uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić rachunkowość samorządowej jednostki budżetowej.
Ugruntowanie specjalistycznej wiedzy niezbędnej przy rozwiązywaniu problemu opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 – na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z utworzeniem
żłobków, klubów dziecięcych, dziennego opiekuna, zespoły żłobków, powierzania wykonywania tych
zadań także przez podmioty zewnętrzne, zasady finansowania i zlecania zadań z zakresu opieki, z także
zasady i metody sprawowania nadzoru, uruchomienia punktu informacyjnego na terenie gminy.
Adresaci: Szkolenie skierowane jest do: zajmujących się problematyką opieki nad dziećmi, pracowników
gmin odpowiedzialnych za wdrażania „ustawy żłobkowej”, w tym tworzenie żłobków, finansowanie i
koordynowanie opieki oraz wspieranie organizacji i instytucji podejmujących się działalności związanej z
opieką nad dziećmi i rozliczaniem dotacji, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym
stowarzyszeń, osób fizycznych, podmiotów gospodarczych zainteresowane prowadzeniem placówek
opieki. Kontrolerów wewnętrznych i audytorów oraz pracowników realizujących nadzór.
Program:
1. Aktualne przepisy regulujące zagadnienia opieki nad dziećmi do lat 3 - zmiany od 2018 r.
2. Zróżnicowane formy prawno–organizacyjne opieki nad dziećmi, w tym szczególne zadania jednostek
samorządu terytorialnego (organu wykonawczego i organu stanowiącego).
3. Rodzaje podmiotów uprawnionych do utworzenia i prowadzenia opieki (gmina, osoba fizyczna,
podmiot gospodarczy, organizacje pozarządowe, wolontariusze, rodzice).
4. Utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego w formie samorządowej jednostki budżetowej.
5. Procedura związana z utworzeniem i zarejestrowaniem żłobka lub klubu dziecięcego przez podmiot
gospodarczy lub osobę fizyczną.

6. Standardy bezpieczeństwa i higieny - warunki lokalowe oraz status prawny lokalu przeznaczonego na
prowadzenie opieki.
7. Wymagania kwalifikacyjne, sanitarne, uprawnienia zawodowe oraz obowiązki przeszkolenia osób
niespełniających norm, w tym nowozatrudnionych oraz wolontariuszy (programy szkoleń).
8. Statut oraz regulamin organizacyjny i wewnętrzne procedury dot. obsługi finansowo-rachunkowej –
struktura organizacyjna, dyrektor, opiekun, itp.
9. Rada Rodziców – zakres zadań, regulamin.
10. Organizacja opieki nad dziećmi w gminie – uprawnienia organu stanowiącego i wykonawczego,
obowiązki informacyjne i sprawozdawcze oraz zadania z zakresu nadzoru.
11. Zasady ustalania i poboru opłat za pobyt i wyżywienie.
12. Rządowe i resortowe programy wsparcia finansowego (dotacja z budżetu państwa, dotacja z Funduszu
Pracy).
13. Zlecenie opieki w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego (zasady konkursu, powierzenie,
wsparcie, zasady współfinansowania).
14. Niania – zatrudniona przez rodziców, uprzywilejowana forma opłacania składek, warunki zatrudnienia
oraz obowiązki rodziców.
15. Obowiązki organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego nad organizacją i
funkcjonowaniem placówek opieki oraz rozliczaniem udzielonych dotacji.
16. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
Prowadzący: Barbara Arabska – Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa
samorządowego i finansów publicznych - audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej w jednostkach
sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń także dla
sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego,
współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora
samorządowego i administracji rządowej. Ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych i
bankowości. Posiada uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu funkcji członka rady nadzorczej w
spółce Skarbu Państwa.

ZGŁOSZENIE
Cena za szkolenie: 319 zł netto za osobę przy zgłoszeniu do 8 lutego. Cena po 8 lutego to 339 zł.
Członkowie Forum Oświaty Samorządowej uczestniczą w ramach kwartalnej składki.
Wszystkich z Państwa, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji członkostwa zachęcam do włączenia się do Lubelskiego
Forum Oświaty Samorządowej, które daje wiele korzyści merytorycznych i finansowych. Dokumenty dostępne są
w wersji elektronicznej na stronie http://www.frdl.lublin.pl/fora/forum-oswiatysamorzadowej
* Cena netto = cena brutto jeżeli koszt szkolenia jest w 70% finansowany ze środków publicznych.
Jeżeli nie jest, do ceny netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
W ramach ceny za szkolenie zapewniamy: Przeprowadzenie szkolenia, Materiały szkoleniowe, Zaświadczenie,
Obiad, Serwis kawowy. Zajęcia odbywać się będą w godzinach: od 10:00 do 15:00.
Zgłoszenia należy przesyłać mailem szkolenia@frdl.lublin.pl lub faxem 81 532 84 65 do dnia: 15 lutego 2018 roku
O stanie realizacji szkolenia (potwierdzenia lub odwołania) informujemy drogą mailową lub telefoniczną do 2-3 dni
przed planowanym terminem
Karta zgłoszenia na szkolenie:

NOWE ZASADY ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 ŻŁOBEK, KLUB DZIECIĘCY, DZIENNY OPIEKUN, NIANIA W 2018 R
Lublin, 22 lutego 2018
Imię i nazwisko
pracownika

Osoba do kontaktu :

Stanowisko

Adres e-mail

tel/fax:

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest/nie jest co najmniej w 70% lub w całości ze środków publicznych
Zgodnie z Art. 23, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu dla potrzeb sprawozdawczych Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz wyrażam zgodę, aby Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
wprowadziła dane na temat mojej instytucji do swojej bazy danych celem poszukiwania partnerów oraz informowania mnie o
realizowanych działaniach.

Dane do Faktury

Pieczątka zakładu pracy:

Nazwa instytucji:
Adres:
NIP:
U W A G A !!! W przypadku zgłoszenia i nie przybycia uczestnika na szkolenie bez wcześniejszej pisemnej rezygnacji (najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem) obciążymy zgłaszającą instytucję 100 % kwoty odpłatności za szkolenie.
Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w
przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

mail

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
……………………………………………………………………………

Szczegółową informację o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu: 81 532 64 40.

