Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
PITANJA i
ODGOVORI BR. 1
21.03.2018.
r.br.
01.

PITANJE
U svezi objavljenog natječaja za vrtiće,
molim vas za pojašnjenje termina "sudionika
u projektu"; naime jesu li to npr.
odgajatelj/ica, kuhar/ica i spremačica
angažirani
na
produženom
/
poslijepodnevnom radu vrtića na pola
radnog vremena tj. ulaze li troškovi njihovih
plaća u izravne troškove osoblja ili ne?
Zahvaljujem na konkretnom odgovoru.

ODGOVOR
Odgojitelj/ica, stručni suradnik/ca (pedagog,
psiholog i stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog
profila) i kuhar/ica angažirani na produženom /
poslijepodnevnom radu vrtića na pola radnog
vremena smatraju se sudionicima isključivo u
slučajevima kada su isti uključeni u aktivnosti
jačanja kapaciteta.

02.

Da li jedinica lokalne samouprave može
donijeti Odluku o visini sufinanciranja
troškova prehrane u dječjim vrtićima
neposredno prije aplikacije projekta da ista
bude prihvatljiva?

Navedeni pristup je prihvatljiv, uz napomenu
kako je nužno da se Odluka ili drugi odgovarajući
dokument odnosi na sve polaznike vrtića, a ne
samo na korisnike novih i unaprijeđenih usluga
te da se temelji na vjerodostojnom i
provjerljivom izračunu.

03.

S obzirom da projektni prijedlog ne generira
prihod, molimo pojašnjenje oko situacije
koja se može dogoditi u praksi, a to je da
pojedino dijete se upiše u vrtić tijekom
provedbe
projekta
u
isključivo
poslijepodnevnoj smjeni, što bi značilo da bi
on taj smještaj trebao i platiti kao ostala
djeca u jutarnjoj smjeni. Ukoliko je slučaj da
to dijete neće platiti svoj smještaj, ostala
djeca se stavljaju u neravnopravan položaj.
Ako to dijete u popodnevnoj smjeni treba
platiti svoj smještaj kao ostala djeca to je
automatski prihod koji je projektom
zabranjen.
Za provedbu programa ( primjer Montessori)
da li je dozvoljen trošak plaćanja stručnjaka
iz udaljenog mjesta za rad s djecom na
primjeru ugovora vanjske usluge stručnjaka

04.

Troškovi plaća odgojitelja, kuharica, spremačica i
svih drugih djelatnika koji će biti zaposleni za
provedbu projektnih aktivnosti putem ugovora o
radu, rješenja o rasporedu na radno mjesto ili
sličnom dokumentu smatraju se izravnim
troškom osoblja.

Roditelji za svako dijete upisano u vrtić plaćaju
istu cijenu koju utvrđuje osnivač, neovisno o
tome polaze li djeca redovni jutarnji program ili
koriste neku od drugih unaprijeđenih usluga
produljenog
boravka,
smjenskog
ili
poslijepodnevnog rada koji se financiraju kroz
projektne aktivnosti. Svi dodatni programi koji se
financiraju kroz projekt su besplatni.

Natječajna dokumentacija ne propisuje način na
koji se provodi poseban program, međutim,
prijavitelj je prilikom provedbe istoga dužan
slijediti svo nacionalno zakonodavstvo u pogledu
rada, kao i odgojno - pedagoških standarda.

05.

06

07.

08.

09.

10.

ili je za isti potrebno obučiti neku od
postojećih odgojiteljica?
Vezano uz Objavljen natječaj UP.02.2.2.08 Prijavitelj sam odlučuje na koji način će i u kojem
zamolila bi pojašnjenje. Na strani 29 javnog svojstvu zaposliti osobu za upravljanje
poziva je navedeno između ostaloga da su
projektom, pritom imajući u vidu prirodu posla
te odredbe zakonodavnog okvira kojim se
„Prihvatljivi izravni troškovi osoblja uređuju radni odnosno obvezno-pravni odnosi.
uključuju ukupne naknade za obavljeni rad Nacionalno
zakonodavstvo
propisuje
osoblja koje je izravno uključeno u provedbu primjenjivost vrste ugovora s obzirom na narav i
projekta i pojedinih aktivnosti (npr. voditelj vrstu rada te ovlasti poslodavca odnosno
projekta, odgojitelj/ica kao itd………. ).“
obilježja koja neki posao mora imati da se za
njegovo obavljanje zasniva radni odnos ili sklapa
Da li se voditelja projekta po odobrenju ugovor o djelu. Plaća voditelja projekta nije
sredstava treba zaposliti u DJV ili se može propisana natječajnom dokumentacijom, no
sklopiti ugovor s konzultantom koji bi radio prijavitelj je takav trošak dužan iskazati sukladno
provedbu projekta obzirom da DJV nema postojećim sličnim radnim mjestima odnosno
vlastiti kapacitet osoba za provedbu.
tržišnim cijenama za ovu specifičnu vrstu usluge.
Također nigdje ne nalazim koliki iznos
troškova je prihvatljiv za voditelja projekta?
Da li su prihvatljive aktivnosti vezane uz Navedeni troškovi su prihvatljivi.
šport, škola plivanja za neplivače u sklopu
provedbe posebnih programa koji su
fokusirani na pojedina područja dječjeg
razvoja?
Da li je prihvatljivo uređenje vanjskih U okviru ovog poziva uređenje vanjskih površina
površina oko vrtića (dječje igralište) i nabava oko vrtića nije prihvatljiva aktivnost, ali je
didaktičke opreme za opremanje dj. prihvatljiva nabava didaktičke opreme za
igrališta?
opremanje igrališta.
molim vas za pojašnjenje prihvatljivosti
sudjelovanja u projektu; naime, mogu li
sudjelovati samo djeca čiji roditelji rade u
smjenama (i hoće li to i čime morati
dokazivati) ili su prihvatljiva i djeca jednog ili
oba nezaposlena roditelja i/ili djeca čiji
roditelji ne rade u smjenama?
Čime će JLS dokazati da sufinancira prehranu
djece ako se zna da JLS sufinancira rad vrtića,
ali u zbirnom iznosu (npr. 30.000,00
mjesečno, ali sve skupa: djelomično i za
plaće i za režije i za hranu…) Kako iz tog
iznosa izdvojiti baš onaj dio koji se odnosi na
hranu?

Vrtići kao prijavitelji i/ili partneri samostalno
odlučuju na koji način će djeca rane i predškolske
dobi biti uključena u projektne aktivnosti, a
status zaposlenosti njihovih roditelja neće biti
potrebno posebno dokazivati za vrijeme
provedbe projekta prema Posredničkom tijelu
razine 2.
Prijavitelj je dužan osigurati odgovarajući
dokument iz kojeg će biti nedvojbeno moguće
utvrditi iznos dnevnog troška prehrane po
djetetu te koji će se temeljiti na vjerodostojnom
i provjerljivom izračunu. Ukoliko takav iznos nije
moguće utvrditi iz postojeće dokumentacije,
prijavitelj mora prije ugovaranja osigurati drugi
odgovarajući dokaz kojim će biti moguće
potkrijepiti predmetni trošak.

Imam pitanje vezano za natječaj
„Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.
Molim obrazloženje poglavlja 4.2. Prihodi od
projektnih aktivnosti Uputa za prijavitelje.

Roditelji za svako dijete upisano u vrtić plaćaju
istu cijenu koju utvrđuje osnivač, neovisno o
tome polaze li djeca redovni jutarnji program ili
koriste neku od drugih unaprijeđenih usluga
produljenog
boravka,
smjenskog
ili

Znači li navedeno da korisnik ne smije poslijepodnevnog rada koji se financiraju kroz
naplaćivati
usluge
produženog projektne aktivnosti. Svi dodatni programi koji se
rada/popodnevnog rada vrtića za vrijeme financiraju kroz projekt su besplatni.
trajanja provedbe projekta, tj. da su usluge
besplatne za krajnje korisnike (roditelje) koji
ih odluče koristiti?

