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PROGRAM SZKOLENIA  

Zasady i podstawy tworzenia, finansowania i funkcjonowania klubów dziecięcych  
i żłobków w ramach  RPO WM 2014 – 2020 

Trener: Małgorzata Rulińska 
 

 
Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM 
z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie  
 

 
Termin szkolenia: 04.02.2020 r. 
 

Godzina 
 
Plan szkolenia 
 

8.30-10.00 

zajęcia: 
 

 Omówienie zakresu tematycznego szkolenia; 

 Zebranie oczekiwań uczestników; 

 Podstawy prawne; 

 Zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – dopuszczalne 

formy wynikające z ustawy; 

 Standardy wynikające z Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i 

sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony 

żłobek lub klub dziecięcy; 

 Wymagania odnośnie kadry wynikające z rozporządzeniu Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu 

programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, 

wolontariusza oraz dziennego opiekuna. 

 Proces tworzenia placówki od pomysłu do realizacji krok po kroku – jakie 

instytucje należy powiadomić, z kim współpracować. 

 

10.00– 10.10 
 
Przerwa na kawę 
 

10.10-11.40 

zajęcia: 
 

 Warunki techniczne, w tym powierzchnia, media; 
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 Wymogi sanitarne; 

 Bezpieczeństwo pożarowe itp.; 

 Organizacja wewnętrzna; 

 Personel; 

 Dokumentacja; 

 Monitoring i kontrola. 
 

11.40-11.50 
 
Przerwa na kawę 
 

11.50-13.20 

zajęcia: 

 Program rozwoju placówki; 

 Zasady przyznawania i możliwości wydatkowania dotacji; 

 Wytyczne w obszarze rynku pracy: 

 założenia dotyczące realizacji projektów w zakresie opieki nad dziećmi  

do lat 3, 

 grupa docelowa wsparcia, 

 warunki i procedury udzielania wsparcia, w tym zakres wsparcia, 

katalog działań. 

 Możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w latach 

2014-2020. 

 Regionalny Program Operacyjny  Województwa Mazowieckiego  2014-

2020 planowane konkursy w 2020 r. związane ze wsparciem opieki nad 

dziećmi do lat 3 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 8.3  

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę 

nad dziećmi do lat 3  Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do 

aktywności zawodowej oraz Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do 

aktywności zawodowej w ramach ZIT  

 termin ogłoszenia konkursów, 

 zaplanowane kwoty, 

 typy wsparcia. 

 

 Wymogi ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM. 

 

13.20-13.50 

 
 
Przerwa na lunch 
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13.50 – 15.30 

zajęcia: 
 

 Jak napisać dobrze projekt – na co zwrócić szczególną uwagę? 

 Jakie wymogi należy spełnić w zakresie personelu, potencjału 

technicznego, społecznego i finansowego; 

 Kwalifikowalność wydatków; 

 Zasady tworzenia, realizacji i rozliczania projektów do 100.000 euro 

wkładu publicznego; 

 Jak działa MEWA. 

 

Sesja: pytania i odpowiedzi 
 
Podsumowanie i rozdanie Zaświadczeń o ukończeniu szkolenia 

15.30 
 
Zakończenie szkolenia 
 

 


