
 
 

Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze 

Konkurs nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17 

PROJEKTY DOTYCZĄCE POKRYCIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI DO 3 ROKU ŻYCIA (VOUCHERY)  

Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł 

projektu 

Kwota 
wnioskowane

go 
dofinansowan

ia  
(w zł) 

Koszt 
całkowity 
projektu 

(w zł) 

Opis projektu 
Miejsce 

realizacji 
projektu 

Okres 
realizacji 
projektu 

Nr kontaktowy 
E-mail/strona www 

1 
Gmina Miasto 

Włocławek 

Włocławek 
– miasto 

aktywnych 
rodziców 

244 799,98 zł 287 999,98 zł 

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy 7 
kobiet oraz zwiększenie zatrudnienia 11 kobiet 
wyłączonych z rynku pracy w związku ze 
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu 
miasta Włocławek poprzez sfinansowanie opieki nad 
dziećmi do lat 3 oraz realizację działań aktywizacyjnych 
i szkoleniowych w terminie do 30.04.2019 r. 
Uczestniczkom Projektu zostanie zapewnione wsparcie 
w postaci pokrycia kosztów bieżącej opieki nad 
dzieckiem oraz działania aktywizacyjne i/lub 
szkoleniowe. 

Włocławek 
01.03.218 - 
30.04.2019 

54 411 63 11/wew. 34 
poczta@um.wloclawek.pl 

2 

Fundacja 
Rozwoju 

Demokracji 
Lokalnej 

Dziecko pod 
opieką – 

idziemy do 
pracy 

880 729,20 zł 
1 036 152,00 

zł 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa poprzez 
wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje 
opiekuńcze. Projekt skierowany jest do 75 osób fiz., 
będących w wieku aktywności zawodowej, 
wyłączonych z rynku pracy w związku ze spraw. opieki 
nad dziećmi do 3 roku życia lub powracających na rynek 
pracy po urlopach macierzyńskich 
/rodzicielskich/wychowawczych, które mieszkają na 
terenie gmin pozbawionych miejsc opieki nad dziećmi 
do 3 lat. W ramach projektu planuje się:  
1. Pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi 
do lat 3 dla co najmniej 75 osób,  
2. Działania aktywizacyjne i szkoleniowe 
wspomagające proces aktywizacji zawodowej. 

Gminy: 
Dobrcz, 
Dąbrowa 

Chełmińska, 
Łabiszyn, 

Nowa Wieś 
Wielka, 
Pruszcz, 
Unisław, 
Sicienko, 
Świekatowo, 

Zławieś 
Wielka, 
Złotniki 

Kujawskie  

01.03.2018 - 
31.12.2020 

52 321 18 90 lub 539 
923 050 

info@bydgoszcz-frdl.pl, 
www.bydgoszcz-frdl.pl 



 

3 

Centrum 
Edukacji i 

Kultury "Zenit" 
Ryszard Girczyc 

WSPIERAM
Y MAMY 

836 155,63 zł 983 712,51 zł 

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy 40 
kobietom oraz zwiększenie zatrudnienia 20 kobiet 
wyłączonych z rynku pracy w związku ze 
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu 
miasta Włocławek oraz powiatów: aleksandrowskiego, 
lipnowskiego, radziejowskiego, włocławskiego poprzez 
sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 
realizację działań aktywizacyjnych i szkoleniowych w 
terminie do 30.06.2019r. 

powiaty: 
aleksandrowsk
i, lipnowski, 
radziejowski, 
włocławski, 

Gmina 
Włocławek 

01.03.2018-
30.06.2019 

54 426 26 62/ wew. 13 
cezenit@op.pl 

4 

Instytut 
Rozwoju i 
Inicjatyw 

Społecznych 

"Maluszki 
zaopiekowa

ne!" 
325 550,00 zł 383 000,00 zł 

Celem projektu jest włączenie zawodowe przez 
udzielenie wsparcia osobom wracającym po okresie 
wczesnego wychowywania dziecka do lat 3 do 
aktywności zawodowej. Wsparcie skierowane jest do 2 
grup: 10 osób pracujących (przebywających na urlopach 
macierzyńskich, rodzicielskich) oraz 20 osób 
nieaktywnych zawodowo, w tym bezrobotnych lub 
biernych zawodowo ( w tym przebywających na 
urlopach wychowawczych). Wsparcie jest skierowane 
do osób zamieszkujących woj. kujawsko – pomorskie, 
które z racji trudności w zapewnieniu opieki nad 
dzieckiem nie wracają na rynek pracy. Wsparcie będzie 
obejmowało:  doradztwo zawodowe,  pośrednictwo 
pracy dla osób nieaktywnych zawodowo oraz dotacje 
służące sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do 
lat 3, w wysokości między 600,00 - 800,00 (w 
zależności od przyjętej formy opieki) przez 
maksymalnie 12 mc, w jednej z wybranych przez 
rodzica formie. 

województwo 
kujawsko-
pomorskie 

01.02.2018-
31.12.2019 

883 313 851 
biuro@iris.org.pl, 
www.iris.org.pl 

5 

Strefa Edukacji 
E=MC2 Spółka 
z ograniczoną 

odpowiedzialno
ścią 

Mama wraca 
do pracy 

1 693 876,31 
zł 

1 992 795,66 
zł 

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób 
fizycznych (K) w wieku aktywności zawodowej 
wyłączonych z rynku pracy w związku ze 
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (co najmniej 
o 39 K z 90 objętych wsparciem w projekcie) lub powrót 
na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich/rodzicielskich lub pracujących lub 
uczących się na terenie Grudziądza i powiatu 
grudziądzkiego (GD) w terminie od 1 sierpnia 2018 r. 
do 31 grudnia 2022 r. poprzez sfinansowanie opieki nad 
dzieckiem (maksymalnie przez 12 miesięcy) oraz 
wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, 
prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji 
zawodowych i społecznych.  

Grudziądz, 
powiat 

grudziądzki 

01.08.2018 - 
31.12.2022 

794 134 600  
lub 790 818 286 

sekretariat@e-mc2.eu 



 

6 
Gmina Miasta 

Toruń 
Wspieramy 

Mamy 
2 558 471,74 

zł 
3 009 966,76 

zł 

Projekt realizowany w okresie 01.01.2018-30.06.2020 r. 
na terenie Miasta Torunia. Skierowany do osób 
fizycznych w wieku aktywności zaw. wyłączonych z 
rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad 
dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po 
urlopach macierzyńskich / rodzicielskich / 
wychowawczych. Cel projektu: Zwiększenie 
aktywności zawodowej 200 osób (190 K i 10 M) 
pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich 
wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez 
finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 
miesięcy oraz zaangażowanie  140 UP (130 K i 10 M) 
bezrobotnych i biernych zawodowo w działania 
aktywizacyjne i szkoleniowe w okresie do 30.06.2020 r.  

Toruń 
01.01.2018 - 
30.06.2020 

517 039 107 
zdrowie-ue@um.torun.pl, 

www.mopr.torun.pl 

7 

ODYSEJA 
EDUKACJO 

Spółka z 
ograniczoną 

odpowiedzialno
ścią 

Pracująca 
rodzina 

510 000,00 zł 600 000,00 zł 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 
50 osób w wieku aktywności zawodowej opiekujących 
się dziećmi do lat 3  z Miasta Torunia i powiatu 
toruńskiego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. 
poprzez sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem w 
formie voucherów.  

Miasto Toruń, 
powiat 

toruński  

01.01.2018.- 
30.06.2019  

508 508 076 
pracujacarodzina@gmail.com 

8 

Fundacja 
Rozwoju 

Demokracji 
Lokalnej 

Dziecko pod 
opieką – to 
Twój czas 
na pracę! 

1 773 776,73 
zł 

2 086 796,16 
zł 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa poprzez 
wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje 
opiekuńcze. Projekt skierowany jest do 160 osób fiz., 
będących w wieku aktywności zawodowej, 
wyłączonych z rynku pracy w związku ze 
sprawowaniem opieki nad dziećmi do 3 roku życia lub 
powracających na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych, które 
mieszkają na terenie gmin pozbawionych miejsc opieki 
nad dziećmi do 3 lat. W ramach projektu planuje się:  
1. Pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi 
do lat 3 dla co najmniej 160 osób poprzez:  
2. Działania aktywizacyjne i szkoleniowe 
wspomagające proces aktywizacji zawodowej (jako 
uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt.1). Planowane 
działania dla podgrupy 52 osób koncentrować się będą 
na osobach, które doświadczają trudności związanych z 
wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. W celu 
zwiększenia zatrudnienia wskazanej grupy docelowej 
realizowane będzie wsparcie dopasowane do 
indywidualnych potrzeb, w tym pomoc w aktywnym 

województwo 
kujawsko-
pomorskie 

01.03.2018 - 
28.02.2021 

52 321 18 90 lub 539 
923 050 

info@bydgoszcz-frdl.pl, 
www.bydgoszcz-frdl.pl 



 

poszukiwaniu pracy oraz szkolenia służące nabywaniu 
oraz podnoszeniu kompetencji. 

9 

Policealne 
Studium 

Zawodowe 
Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialno

ścią 

Ja idę do 
żłobka, a 

rodzice do 
pracy 2 

1 135 443,60 
zł 

1 335 816,00 
zł 

Celem projektu jest pomoc w powrocie na rynek pracy 
90 osobom opiekującym się dziećmi w wieku do lat 3, z 
terenu powiatu inowrocławskiego województwa 
kujawsko-pomorskiego, poprzez sfinansowanie 
kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku na okres do 12 
miesięcy oraz zaktywizowanie z tej grupy 30 osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo pod warunkiem 
zdiagnozowania ich potrzeb do uczestnictwa w 
zaplanowanym poradnictwie i szkoleniach.  

powiat 
inowrocławski 

01.04.2018 - 
30.06.2021 

52 352 54 49 
pszszkolenia@gmail.com 

10 

Canvi s.c. A. 
Umińska,  

K. 
Kościukiewicz 

Rodzice w 
pracy 

240 060,40 zł 282 424,00 zł 

Celem projektu jest wspieranie aktywizacji zawodowej 
w powrocie na rynek pracy 22 (21 K, 1M) osób w 
wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku 
pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi 
do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich /rodzicielskich /wychowawczych z 
obszaru woj. kujawsko-pomorskiego poprzez udział w 
projekcie w terminie do 31.08.2019 r. Rezultatem 
projektu będzie uzyskanie zatrudnienia przez min 43% 
uczestników projektu (osób bezrobotnych lub biernych 
zawodowo) w okresie do 3 miesięcy po dniu od 
zakończeniu udziału w projekcie. Projekt obejmuje: 1) 
Wspieranie aktywizacji osób opiekujących się dziećmi 
w wieku do lat 3 w powrocie na rynek pracy poprzez 
max do 12 m-cy finansowanie opieki nad dziećmi do 
lat 3 (voucher), oraz 2) Działania aktywizacyjne i/lub 
szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek 
pracy (jako uzupełnienie działań polegających na 
finansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3). 

województwo 
kujawsko-
pomorskie  

01.06.2018 
– 31.08.2019   

664 050 500 
biuro@canvi.pl, 
www.canvi.pl 

11 
Gmina Miasto 

Golub-Dobrzyń 

Wsparcie 
zatrudnienia 

osób 
pełniących 

funkcje 
opiekuńcze 
w Mieście 

Golub-
Dobrzyń 

117 300,00 zł 138 000,00 zł 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Golubia-
Dobrzynia w wieku aktywności zawodowej 
wyłączonych z rynku pracy w związku ze 
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub 
powracające na rynek po urlopach macierzyńskich, 
rodzicielskich lub wychowawczych. 
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 
osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 
3 poprzez udzielenie im wsparcia finansowego przez 
okres 12 miesięcy. 

Golub-
Dobrzyń 

01.07.2018-
31.12.2019 

56 683 54 10/ wew. 50 
um@golub-dobrzyn.pl 



 

Projekt obejmie 12 osób (10kobiet i 2 mężczyzn), w 
tym: 
- 4 osoby wyłączone z rynku pracy w związku ze 
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (osoby, które 
w dniu przystąpienia do projektu pozostawały bez 
pracy, w tym osoby przebywające na urlopie 
wychowawczym), 
- 8 osób powracających na rynek pracy po urlopie 
macierzyńskim lub rodzicielskim (osoby, które w dniu 
przystąpienia do projektu były osobami pracującymi). 
Projekt zakłada dofinansowanie opieki nad dziećmi do 
lat 3 (vouchery), obejmujące: 
- pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem 
w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego 
opiekuna 
- pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów 
składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej 
opiekę nad dzieckiem zgodnie z umową o świadczenie 
usług oraz działania aktywizacyjne. 

12 

"ATM 
BUSINESS 
GROUP" 
Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialno

ścią 

Wracamy do 
pracy 2 

1 774 729,67 
zł 

2 087 917,26 
zł 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia 
osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej 
wyłączonych z rynku pracy w związku ze 
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (co najmniej 
o 43 os w tym 39 K z 100 objętych wsparciem w 
projekcie) lub powrót na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich/rodzicielskich (40 os w tym 39 K z 50 
objętych wsparciem w projekcie) zamieszkujących w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujących lub 
uczących się na terenie Grudziądza, powiatu 
grudziądzkiego i gminy Dragacz (GD) w terminie od 1 
lipca 2018 r. do 30 czerwca 2022 r. poprzez 
sfinansowanie opieki nad dzieckiem (maksymalnie 
przez 12 miesięcy) oraz wykorzystanie różnorodnych 
metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia 
nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych. 
Wynikiem osiągnięcia celu głównego projektu ma być 
jak najpełniejsza reintegracja zawodowa i społeczna 
uczestników pozostających bez zatrudnienia, skutkująca 
podjęciem zatrudnienia lub jego aktywnym 
poszukiwaniem. W ramach projektu 40 UP pracujących 
przed przerwą związaną z urodzeniem i wychowaniem 
dziecka powróci do pracy, a z grupy 100 osób 

Grudziądz, 
powiat 

grudziądzki, 
gmina 

Dragacz 

01.07.2018-
30.06.2022 

508 134 600 
adamb@atm.eu, 
www.atmbg.eu 



 

bezrobotnych i biernych zawodowo, co najmniej 43 
podejmie pracę. W ramach projektu zostanie 
sfinansowana opieka nad dziećmi do lat 3 UP przez 
okres 12 mieś. Dodatkowo grupa UP pozostających bez 
pracy zostanie objęta działaniami aktywizującymi. U 
osób bezrobotnych i biernych zawodowo u których 
zostanie zidentyfikowana potrzeba podniesienia 
kompetencji/kwalifikacji będzie mogły skorzystać ze 
szkoleń. 

13 
Rafał 

Drączkowski 
MONASTI 

Aktywny 
Opiekun 

Monasti – II 
edycja 

503 311,56 zł 592 131,25 zł 

Projekt skierowany jest do 40 opiekunów dzieci do lat 3 
zamieszkujących w woj. kuj.-pom. Wszyscy uczestnicy 
projektu otrzymają Vouchery finansujące koszty opieki 
nad dziećmi do lat 3 na maksymalnie 12 miesięcy, 
uczestnicy bezrobotni i bierni zawodowo dodatkowo 
zostaną objęci kompleksowymi działaniami 
aktywizacyjnymi oraz część uczestników odbędzie 
certyfikowane szkolenia dopasowane do ich 
indywidualnych potrzeb. Zaplanowane działania 
umożliwią im poszukiwanie pracy zarobkowej i jej 
podjęcie, a w przypadku osób kończących urlop 
mac./wych. pozostanie osobami pracującymi. Grupę 
docelową są osoby fizyczne w wieku aktywności 
zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze 
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub 
powracające na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich rodzicielskich/wychowawczych. 
Głównym celem projektu jest wsparcie zatrudnienia 
osób pełniących funkcje opiekuńcze. Realizacja 
projektu, umożliwi wielu osobom podjęcie pracy, lub 
aktywne jej poszukiwanie, a także nabycie 
kompetencji pożądanych na rynku pracy co 
bezpośrednio przyczyni się do efektywniejszego 
poszukiwania zatrudnienia. W projekcie zaplanowano 
działania aktywizacyjne mające na celu ułatwienie i 
właściwy dobór pomocy. W przypadku stwierdzenia 
przez doradcę zawodowego potrzeby szkoleniowej, 
indywidualny dobór tematyki.  

województwo 
kujawsko-
pomorskie 

01.01.2018-
31.07.2019 

730 731 423 
monasti.projekty@gmail.co

m 
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CENTRUM 
MEDYCZNE 

IKAR 
BOROWICZ 

SPÓŁKA 
JAWNA 

Pracujący 
opiekun - 

IKAR 
726 212,37 zł 854 367,50 zł 

Projekt skierowany jest do 60 opiekunów dzieci do lat 3 
zamieszkujących woj. kuj.-pom. Wszyscy 
zakwalifikowani do projektu otrzymają Vouchery 
pokrywające koszty opieki nad dziećmi do lat 3 na okres 
max. 12 miesięcy, a osoby bezrobotne i bierne 
zawodowo dodatkowo zostaną objęte kompleksowymi 
działaniami aktywizacyjnymi. Natomiast część 
uczestników odbędzie certyfikowane szkolenia 
dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Działania 
zaplanowane w projekcie pozwolą im na szukanie pracy 
zarobkowej i jej podjęcie, a w przypadku osób 
kończących urlop mac./wych. na powrót na rynek pracy. 
Gr. docelową stanowią osoby fizyczne w wieku 
aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w 
związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 
lub powracające na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych. 
Celem niniejszego projektu jest wsparcie zatrudnienia 
osób pełniących funkcje opiekuńcze. Projekt pozwoli 
wielu uczestnikom podjąć pracę lub aktywnie jej 
poszukiwać, a także uzyskać kompetencje pożądane na 
rynku pracy, co bezpośrednio przyczyni się do 
skuteczniejszego poszukiwania zatrudnienia. Projekt 
przewiduje działania aktywizacyjne mające na celu 
ułatwienie i właściwy dobór pomocy. W przypadku 
stwierdzenia przez doradcę zawodowego potrzeby 
szkoleniowej nastąpi indywidualny dobór tematyki.  

województwo 
kujawsko-
pomorskie 

01.02.2018-
31.08.2019 

608 373 855 
nzoz_ikar@interia.pl 

Opracowanie: Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Luty 2018 r. 

 


