Projekty dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi oraz pokrycia kosztów opieki nad dziećmi (do 3 roku życia)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
stan na dzień, 29.05.2019 r.

Projekty dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Lp.

1

Beneficjent Nazwa
beneficjenta

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

2

GMINA ALEKSANDRÓW
KUJAWSKI

3

GMINA MIASTO
WŁOCŁAWEK

4

GMINA MIASTA TORUŃ

Tytuł projektu

Krótki opis projektu

"Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w części południowo-zachodniej istniejącego
budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z ich niezbędną przebudową na żłobek oraz
przebudową wejścia"

Przedmiotem projektu jest przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Jędryczki w Ostrowitem na potrzeby funkcjonowania żłobka dla dzieci. Potrzeba realizacji projektu
wynika z zapotrzebowania na usługi opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Golub-Dobrzyń.

Wartość ogółem

Wkład UE

forma wsparcia
(żłobek, klub
dziecięcy, dzienny
opiekun)

Ilośc miejsc opieki

Miejsce realizacji - gmina

317 649,96

218 816,26

żłobek

10

Golub-Dobrzyń - gmina wiejska

Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na
terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

Na terenie Powiatu Aleksandrowskiego zidentyfikowano problem ograniczonej oferty wsparcia dla rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3. Wynika to m. in. ze Strategii Obszaru Rozwoju SpołecznoGospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Rodzice wybierają często nieinstytucjonalną formę opieki np. nianie, dziadkowie lub opiekują się dziećmi samodzielnie pozostając bez pracy, wykorzystując urlopy
wychowawcze. Wiąże się to z wycofaniem z życia społeczno-zawodowego. Trudności w godzeniu życia zawodowego z rodzicielstwem wpływają na obniżenie jakości życia tych osób. Problem ten dotyka przede
wszystkim kobiet. Ze względu na ograniczoną ofertę opieki instytucjonalnej (obszar jednej gminy) nad dziećmi do lat 3, celowe jest podejmowanie działań wspierających rodziny w zakresie opieki nad dziećmi do lat
3. Projekt jest odpowiedzią na trudną sytuację rodziców, którzy w wyniku braku możliwości zabezpieczenia alternatywnej formy opieki nad dzieckiem, nie są w stanie powrócić na rynek pracy. Przedmiotem
inwestycji jest budowa nowego obiektu w formule pod klucz (w stanie wykończonym), zagospodarowanie terenu wokoło budynku wraz z zielenią i parkingami, przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, przyłącza energetycznego i cieplnego, oraz wyposażenie obiektu w sprzęt pozwalający na eksploatację założonej funkcji dla celów opieki dla dzieci do lat 3 (żłobka), na działce 30/16 obręb
Odolion. W ramach projektu zostaną utworzone łącznie 2 oddziały po 16 dzieci w żłobku w miejscowości Odolion. Łącznie planuje się utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat. I
oddział będzie dla dzieci od ukończenia 20 tygodnia do 24 miesięcy, II oddział dla dzieci w wieku od 24 do 36 miesięcy. Budynek żłobka wkomponowany będzie w otaczające go istniejące osiedle w m. Odolion. Żłobek
będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do 16.30. Pracować będzie przez 11 miesięcy w roku.

2 503 352,06

1 263 879,12

żłobek

32

Aleksandrów Kujawski - gmina
wiejska

Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem

Przedmiotem projektu jest budowa żłobka integracyjnego wraz z wyposażeniem na osiedlu Południe we Włocławku. Obiekt będzie wybudowany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny dla 3 oddziałów
wiekowych, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach projektu na terenach biologicznie czynnych urządzony zostanie plac zabaw dla dzieci oraz miejsca postojowe. Wyposażenie
wielofunkcyjnych sal dziecięcych będzie odpowiednie do potrzeb rozwojowych i zainteresowań żłobkowej grupy wiekowej. Celem projektu jest uzyskanie przez mieszkańców regionu większego dostępu do usług
społecznych, poprzez utworzenie miejsc opieki dla 55 dzieci. Projekt pozytywnie wpłynie na wzrost aktywności zawodowej rodziców wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 na
obszarze objętym realizacją projektu, a nowoczesna baza lokalowa zapewni doskonałe warunki do rozwoju dzieci od najmłodszych lat.

6 700 000,00

2 199 610,00

żłobek

55

Włocławek

„Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Bażyńskich 24-26 w Toruniu, Żłobka
Miejskiego Nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 w Toruniu , Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3
maja 16 w Toruniu”

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w żłobkach miejskich (z 282 do 357, w tym 2x25 to miejsca żłobkowe i 1x25 - miejsca w klubie dziecięcym) i dostępności do tych miejsc dla mieszkańców miasta. W
większości żłobków na terenie miasta brakuje wolnych miejsc (w 2016r. miejsca w żłobkach miejskich były wykorzystane w 100%, w 17 żłobkach niepublicznych w 91%). Żłobki miejskie cieszą się dużym
zainteresowaniem mieszkańców, często ze względu niższą, konkurencyjną w stosunku do niepublicznych, odpłatność za pobyt dziecka; żłobki miejskie mają sprawdzoną i doświadczoną kadrę oraz wypracowane
standardy, cieszą się zaufaniem rodziców. Projektodawca ma też na uwadze udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (dzieci, rodziców, personelu) powstałe w wyniku budowy wind dla osób niepełnosprawnych z
szybami dźwigowymi. Projekt przewiduje zwiększenie liczby kobiet powracających na rynek pracy po urlopach związanych z opieką nad dziećmi, w przypadku klubu dziecięcego, który powstanie przy ŻM Nr 2 (opieka
do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka) - umożliwienie korzystania przez rodziców z elastycznych form zatrudnienia. Żłobki Miejskie Nr 1, 2 i 3 są jedynymi na terenie Torunia żłobkami publicznymi. Żłobek
Nr 2 (ul. Piskorskiej 9) i Żłobek Nr 3 (ul. Konstytucji 3 Maja 16) zlokalizowane są na dużych osiedlach mieszkaniowych – Rubinkowo i Na Skarpie, Żłobek Nr 1 (przy ul. Bażyńskich 24/26) jest jedynym publicznym
żłobkiem w centrum miasta.Projekt przewiduje rozbudowę i przebudowę trzech jedynych publicznych żłobków w Toruniu.ŻM Nr 1 - kubatura starego budynku – 5.196,6 m3., powierzchnia starego budynku – 1.077,7
m2 nowej części – 259,59 m2.ŻM Nr 2 - kubatura starego budynku- 5.632 m3., powierzchnia starego budynku – 1.285 m2. nowej części – 307,13 m2.ŻM Nr 3 - kubatura starego budynku- 5.632,4 m sz., powierzchnia
starego budynku – 1.501,5 m2. nowej części – 285,51 m2.

4 385 900,00

2 249 943,26

żłobek

75

Toruń

6 018 420,12

5 115 657,10

żłobek

110

Bydgoszcz

6 519 662,92

4 799 741,63

żłobek

80

Świecie

5

MIASTO BYDGOSZCZ

Rozbudowa i wyposażenie Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w formie pawilonu z
łącznikiem wraz z nowym zagospodarowaniem terenu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na
potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w
infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów
dziecięcych).W ramach projektu rozbudowana zostanie infrastruktura służąca zwiększeniu dostępności do usług społecznych, w szczególności usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze miasta Bydgoszcz i
województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki rozbudowie Żłobka nr 18 w Bydgoszczy liczba miejsc dla dzieci w placówce wzrośnie o 110 . Zakres rzeczowy projektu obejmuje:• Prace projektowe,• Roboty
przygotowawcze ziemne i fundamenty,• Roboty ogólnobudowlane,• Roboty instalacyjne z wyposażeniem elektrycznym i sanitarnym,• Zagospodarowanie terenu i wykonanie placów zabaw,• Obsługa inwestorska,•
Wyposażenie,• Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do usług społecznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Celem szczegółowym jest
zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Bydgoszczy, poprzez rozbudowę i wyposażenie Żłobka nr 18, zlokalizowanego przy ul. Brzozowej 28.Projekt będzie realizowany w formule
zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja realizowana będzie w latach 2018-2019. Całkowita wartość projektu i wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 6 018 420,12 zł.

6

GMINA ŚWIECIE

Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka

Gmina Świecie będzie realizowała projekt pn. „Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka” Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kuj.-pom., w powiecie świeckim, na terenie gminy
Świecie. W ramach prac przewiduje się wykonanie robót dotyczących branży drogowej, budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz promocję projektu. Celem głównym przedmiotowego przedsięwzięcia jest
zwiększenie dostępu do usług społecznych w gminie Świecie poprzez utworzenie 80 miejsc żłobkowych. Celem szczegółowym projektu jest m.in. poprawa aktywności zawodowej rodziców wyłączonych z rynku pracy
z powodu sprawowania opieki na dzieckiem do 3 roku życia.

7

8

9

GMINA MIASTA TORUŃ

GMINA BARCIN

FUNDACJA KREATYWNEJ
EDUKACJI

Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu budowę Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu. Inwestycja jest dwuetapowa. Projektuje się obiekt o 2 kondygnacjach nadziemnych,
niepodpiwniczony. Etap I polegał będzie na budowie wschodniej części budynku oraz zagospodarowanie terenu. Na kondygnacji 0 projektuje się 2 oddziały żłobkowe, świetlicę, strefę socjalną pracowników, pokój
rodzica i wózkownię w części południowej oraz kotłownię, toaletę i strefę kuchni w części północnej. Przewidziano też komunikację ogólną w postaci korytarza oraz 2 wydzielone klatki schodowe, oddymiane, z
bezpośrednim wyjściem na zewnątrz oraz 3 dźwigi osobowe – 2 dla potrzeb kuchni i jeden dla użytkowników budynku. Na kondygnacji +1 znajdą się 3 oddziały żłobkowe od strony południowej oraz pokój dyrektora,
logopedy, pokój kadr i księgowości z magazynem akt, warsztat, pralnię i magazyn środków czystości. Etap II obejmował będzie część zachodnią. Znajdą się tu 2 oddziały żłobkowe, po jednym na każdej kondygnacji.
Konieczność realizacji inwestycji wynika z niewystarczającej dostępności infrastruktury społecznej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze Gminy Miasta Toruń. Podstawą przy tworzeniu założeń projektu
była analiza sytuacji opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do usług społecznych dla jej mieszkańców. Wpłynie to na poprawę świadczonych usług
społecznych z punktu widzenia potrzeb mieszkańców regionu. Zaplanowane działania pozwolą na zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3, a także na zwiększenie aktywności zawodowej kobiet, w
szczególności opiekujących się dziećmi. W wyniku realizacji projektu budowy żłobka miejskiego powstaną nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3, których w chwili obecnej brakuje na obszarze Gminy Miasta Toruń.
Większa dostępność do opieki żłobkowej przyniesie korzyści dzieciom oraz ich opiekunom, którzy będą mogli pogodzić życie rodzinne z zawodowym.

10 234 872,43

8 679 130,86

żłobek

145

Toruń

Budowa żłobka w Barcinie

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w
infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów
dziecięcych).W ramach projektu powstanie infrastruktura służąca zwiększeniu dostępności do usług społecznych, w szczególności usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy Barcin i województwa kujawskopomorskiego. Dzięki budowie żłobka w Barcinie liczba miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat wzrośnie o 17. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: roboty budowlane, nadzór inwestorski, wyposażenie i promocję projektu.
W ramach projektu zaplanowano także zagospodarowanie terenu wokół obiektu m.in. w postaci ciągów pieszo-jezdnych, parkingu z miejscami postojowymi.Głównym celem projektu jest poprawa jakości i
dostępności do usług społecznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Celem szczegółowym jest zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Barcin poprzez budowę
żłobka w Barcinie oraz jego wyposażenie. Projekt przyczyni się także do wzrostu aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem / dziećmi do lat 3
na obszarze objętym projektem.Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 6 104 302,73 zł, a wysokość dofinansowania wynosi 1 020 000,00 zł.

6 104 302,73

1 020 000,00

żłobek

17

Barcin

Budowa budynku żłobka i przedszkola przy ulicy Sportowej

Beneficjentem projektu jest Fundacja Kreatywnej Edukacji. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć użytkowników budynku - przede
wszystkim dzieci, ich opiekunów oraz pozostałych pracowników żłobka, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji objętej niniejszym Studium Wykonalności.Projekt będzie realizowany w mieście
Bydgoszcz na działce nr 115.Głównym problemem jest prognozowany wzrost liczby dzieci do lat 3 w kolejnych latach (tj. do roku 2025) na terenie miasta Bydgoszcz, które potwierdzają zapotrzebowanie na usługi
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zasadność realizacji projektu będącego przedmiotem niniejszego Studium Wykonalności.Głównym celem jest zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w Bydgoszczy,
poprzez utworzenie 30 miejsc dla dzieci do lat 3 w żłobku.Planowanymi produktami realizacji projektu będą: a) Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia – 1 szt.b) Liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.Planowanym rezultatem realizacji projektu będzie:a) Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia – 30 os.b)
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 30 os.Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację następujących działań: 1. Prace przygotowawcze (koszt
nikwalifikowalny)2. Roboty budowlane3. Zakup wyposażenia4. Nadzór inwestorski (koszt niekwalifikowalny)5. Promocja projektuHarmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:1. Prace
przygotowawcze: 05.2018 – 06.20182. Roboty budowlane: 03.2019 – 08.20203. Zakup wyposażenia: 03.2019 – 08.20204. Nadzór inwestorski: 03.2019 – 08.20205. Promocja projektu: 03.2019 – 08.2020

4 454 231,50

1 500 000,00

żłobek

30

Bydgoszcz

47 238 391,72

27 046 778,23

SUMA EFRR

554

Projekty dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego:
Lp.

1

Beneficjent Nazwa
beneficjenta

"ATM BUSINESS GROUP"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu

Toruński Żłobek "Bayerek"

Krótki opis projektu

Celem projektu jest zapewnienie stale funkcjonujących 64 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w poprzez utworzenie żłobka "Bayerek" na terenie miasta Torunia w lokalu spełniającym wymogi lokalowe i sanitarne
określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
(Dz.U.poz.925), w okresie 1.03.2018 do 31.08.2018 r. oraz zapewnienie jego funkcjonowania w ramach projektu w okresie 1.09.2018 do 31.08.2020. Głównym produktem projektu będzie powstanie 64 nowych
miejsc opieki nad dziećmi o lat 3. W ramach projektu opieką zostanie objętych 80 dzieci. Dzięki objęciu opieką 80 dzieci ich rodzice/opiekunów prawnych 80 os (w tym 75 K) (w tym 30 (29K) ze statusem pracujące i
50 (46K) bezrobotne lub nieaktywne zawodowo), będą miały możliwość powrotu na rynek pracy, 45 os (w tym 42K) z grupy bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, podejmie pracę bądź będzie jej aktywnie
poszukiwać. Projekt skierowany jest do opiekunów prawnych/rodziców i ich dzieci, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze Torunia i Powiatu toruńskiego (zgodnie z KC weryfikowane na podstawie
oświadczenia), będących w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach
macierzyńskim/rodzicielskim. Zadania :pełne dostosowanie żłobka wraz z jego niezbędnym wyposażeniem w tym plac zabaw., a od 9.2018 r. będzie realizowana opieka nad dziećmi do lat 3.W ramach projektu
zostanie zakupiony sprzęt niezbędne do sprawowania opieki zgodnie z wymogami ustawowymi oraz zostaną dostosowane pomieszczenia i plac zabaw. wydatki bieżące: wynagrodzenia personelu zatrudnionego w
oparciu o umowy o pracę, koszty eksploatacyjne itp.. W ramach wkładu własnego zostanie sfinansowane wyżywienie dzieci i część wydatków związana z dostosowaniem i wyposażeniem żłobka.

Wartość ogółem

2 724 968,70

Wkład UE

2 316 223,39

forma wsparcia
(żłobek, klub
dziecięcy, dzienny
opiekun)

Ilośc miejsc opieki

żłobek

64

Miejsce realizacji - gmina

Toruń

2

3

4

5

6

GMINA BOBROWO

STREFA EDUKACJI E=MC2
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MIASTO BYDGOSZCZ

W3A.PL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK
ZACZAROWANY OŁÓWEK
MILENA ŁOPATKA

Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Bobrowo

W ramach projektu zaplanowano utworzenie klubu dziecięcego dla 16 dzieci w wieku 1-3 lat w miejscowości Zgniłobłoty, Gmina Bobrowo. Placówka opieki będzie czynna 10 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz miesiąca sierpnia, w którym zaplanowano przerwę wakacyjną (urlopową) dla zatrudnionej kadry. W wyniku realizacji projektu powstanie pierwsza placówka opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Bobrowo.Wsparciem zostanie objętych minimum 16 osób opiekujących się dziećmi z terenu Gminy Bobrowo. W związku z realizacją projektu przynajmniej 12 osób
wróci na rynek pracy po przerwie związanej u urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz 4 osoby pozostające bez pracy znajdą pracę lub będą jej poszukiwać po opuszczeniu programu.Projekt będzie realizowany przez
3 lata.W 2019 roku zaplanowano prace remontowo-adaptacyjne mające na celu dostosowanie budynku do wymogów obowiązującego prawa. W tym roku zostanie również zakupione i zamontowane wyposażenie
oraz pomoce do prowadzenia zajęć. W 2019 roku powstanie także plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.Lata 2020-2021 będą okresem bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc w klubie
dziecięcym. W okresie tym będą ponoszone wydatki na wynagrodzenia zatrudnionego personelu, który będzie składał się z:- opiekuna będącego jednocześnie kierownikiem klubu dziecięcego,- 2 opiekunów,sprzątaczki,W okresie tym zatrudnieni będą również:- pielęgniarka,- logopodeda,- palacz,- intendent/ka.Od rodziców /opiekunów będą pobierane opłaty za wyżywienie dzieci w klubie dziecięcym (do wysokości
wymaganego wkładu własnego).Utworzone miejsca opieki będą dostępne również dla dzieci z niepełnosprawnościami (kryteria rekrutacji premiują takie osoby). Pomieszczenia klubu dziecięcego będą dostosowane
do osób niepełnosprawnych.Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 realizowane będzie zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

1 064 088,00

904 474,80

Bydgoski Żłobek "Lucky Bebe"

Celem projektu jest zapewnienie stale funkcjonujących 64 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w poprzez utworzenie żłobka "Lucky Bebe" na terenie miasta Bydgoszczy w lokalu spełniającym wymogi lokalowe i
sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub
dziecięcy (Dz.U.poz.925), w okresie 1.03.2018 do 31.08.2018 r. oraz zapewnienie jego funkcjonowania w ramach projektu w okresie 1.09.2018 do 31.08.2020. Głównym produktem projektu będzie powstanie 64
nowych miejsc opieki nad dziećmi o lat 3. W ramach projektu opieką zostanie objętych 80 dzieci. Dzięki objęciu opieką 80 dzieci ich rodzice/opiekunów prawnych 80 os (w tym 75 K) (w tym 30 (29K) ze statusem
pracujące i 50 (46K) bezrobotne lub nieaktywne zawodowo), będą miały możliwość powrotu na rynek pracy, 45 os (w tym 42K) z grupy bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, podejmie pracę bądź będzie jej
aktywnie poszukiwać. Projekt skierowany jest do opiekunów prawnych/rodziców i ich dzieci, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze Bydgoszczy i Powiatu bydgoskiego (zgodnie z KC weryfikowane na
podstawie oświadczenia), będących w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach
macierzyńskim/rodzicielskim. Zadania :pełne dostosowanie żłobka wraz z jego niezbędnym wyposażeniem w tym plac zabaw., a od 9.2018 r. będzie realizowana opieka nad dziećmi do lat 3.W ramach projektu
zostanie zakupiony sprzęt niezbędne do sprawowania opieki zgodnie z wymogami ustawowymi oraz zostaną dostosowane pomieszczenia i plac zabaw. wydatki bieżące: wynagrodzenia personelu zatrudnionego w
oparciu o umowy o pracę, koszty eksploatacyjne itp.. W ramach wkładu własnego zostanie sfinansowane wyżywienie dzieci i część wydatków związana z dostosowaniem i wyposażeniem żłobka.

2 724 968,70

Bydgoskie Żłobki Plus 2019

Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i udostępnienie od października 2019 roku 110 nowych miejsc opieki w ramach Bydgoskiego
Zespołu Żłobków Miejskich (komplementarny z projektem nr RPKP.06.01.02-04-0038/17 Rozbudowa i wyposażenie żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w formie pawilonu z łącznikiem wraz z nowym
zagospodarowaniem terenu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" na potrzeby świadczenia usług nad dziećmi do lat 3). Umożliwi to znacznej części osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej (urlop macierzyński,
rodzicielski, wychowawczy), osobom pracującym, osobom bezrobotnym powrót na rynek pracy oraz utrzymanie się na rynku pracy, z którego są lub mogliby być wyłączeni w związku ze sprawowaniem opieki nad
dziećmi do lat 3. Główne produkty:- osoby opiekujące się dziećmi w wieku do lat 3 objęte wsparciem w programie,- utworzone miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.Główne rezultaty:- liczba osób, które
powróciły na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu,- liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują
pracy po opuszczeniu programu.Na miejsca oczekuje obecnie 1212 osób (stan na 24.05.2018), z których zdecydowaną większość stanowią kobiety. Barierą w ich powrocie do pracy jest brak opieki nad dzieckiem.
Nowe miejsca powstaną dzięki uzyskaniu dodatkowej powierzchni poprzez rozbudowę Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w formie pawilonu z łącznikiem ( projekt nr RPKP.06.01.02-04-0038/17 ). Przez 24 miesiące
finansowane będą koszty personelu zatrudnionego w wymiarze wymaganym dla zapewnienia opieki 110 dzieciom. Projekt w znacznym stopniu wpłynie na poprawę dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3
w Bydgoszczy i tym samym przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze.

klub dziecięcy

16

Bobrowo

2 316 223,39

żłobek

64

Bydgoszcz

2 783 205,57

2 365 724,73

żłobek
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Bydgoszcz

Nasz Żłobek Smerfna Chatka

Projekt partnerski: W3A.PL sp. z o.o. - Lider i Biuro Usług Hanna Katarzyna Zdrojewska Partner(P) i organ prowadzący. W ramach projektu zaplanowano utworzenie żłobka dla 15 dzieci i zapewnienie w nim opieki nad
dziećmi w wieku od 20tyg-3lat. Obecnie Partner prowadzi Klub Malucha dla 25 dzieci. Lokal na potrzeby Żł mieszcący się we Włocławku przy ul. Długiej 10, jest przez patrn. wynajmowany. Umowa najmu zawarta jest
na okres zapewniający realizację projektu oraz zachowanie trwałości. Lokal przystosowany jest do wymogów żłobkowych, należy go jedynie doposażyć w niezbędne meble, zabawki i pomoce dydakt, tak by móc
przyjąć 15 dzieci i zapewnić im bezpieczne miejsce opieki. Doposażony ma zostać również plac zabaw, tak by dzieci mogły spędzać czas na świeżym powietrzu. Partner projektu planuje również zatrudnić
wykwalifikowaną kadrę - 3 opiekunów oraz 1 pielęgniarkę którzy w ramach bieżącego funkcjonowania placówki będą opiekować się dziećmi. Dzieciom zapewnione zostanie wyżywienie w ramach cateringu - 3 posiłki
dziennie. Po zakończeniu realizacji projektu zostanie zachowana trwałość przez okres min 2 lat, to jest do końca lutego 2022roku. Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawca dokona zgłoszenia
w rejestrze żłobków i klubów dz. kolejnych 15 miejsc. Grupę docelową stanowi 15 kobiet mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie m. Włocławka. Wszystkie osoby to osoby bezrobotne, bierne
zawodowo pozostające poza rynikiem pracy oraz osoby pracujące sprawujące opiekę nad Dz od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy i zwiększenie szans na
podjęcie zatrudnienia UP. W ramach projektu realizowany będzie typ projektu nr 2.

276 573,75

235 087,68

żłobek

15

Włocławek

Żłobek „Zaczarowany Ołówek” szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców

Wnioskodawca (NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ZACZAROWANY OŁÓWEK MILENA ŁOPATKA) w ramach przedmiotowego projektu utworzy w nowo powstałym żłobku w Bydgoszczy 40 nowych miejsc. Celem projektu jest
powrót na rynek pracy 40 osób (32K, 8M) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących/pracujących/uczących się w p. bydgoskim, m. Bydgoszczy poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki
i sfinansowanie bieżącej opieki dla 40 dzieci w żłobku „Zaczarowany Ołówek” w Bydgoszczy. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące kluczowe wskaźniki produktu:-liczba osób opiekujących się
dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie- 40 os.;-liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 40 szt.Kluczowe wskaźniki rezultatu:-liczba osób, które powróciły na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu - 16 szt.;-liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu
programu - 22 os.Grupę docelową projektu stanowią:1) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 / 24 osoby;2) osoby
pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 / 16 osób.W celu realizacji projektu opieką zostanie objęte 40 dzieci w wieku do lat 3, dla opieki nad którymi zostanie zaangażowanych 8 opiekunów oraz 1
pielęgniarka. W ramach proj. zostanie zrealizowane Zadanie 1 „Utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku” oraz Zadanie 2 „Bieżące funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki w
żłobku”. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane na etapie planowania problemy oraz poprzedzony przeprowadzoną diagnozą opracowaną przez Wnioskodawcę. Projekt realizowany w partnerstwie z Wyższą
Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy – instytucja doświadczona w prowadzeniu żłobka (Partner odp. za prace remontowe, bieżące doradztwo).

1 778 154,00

1 511 430,90

żłobek
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Bydgoszcz, powiat bydgoski
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PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
Mała Oliwka. Żłobek w gminie Zławieś Wielka
JAGODA

Celem projektu jest stworzenie warunków do powrotu na rynek pracy 30 osobom w wieku aktywności zawodowej, które zostały wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub
powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich (lub rodzicielskich, wychowawczych) poprzez utworzenie i funkcjonowanie w gminie Zławieś Wielka 30 miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Powstały dzięki
wsparciu unijnemu w niniejszym projekcie żłobek Mała Oliwka będzie funkcjonował w gminie, w której obecnie nie istnieją formy opieki nad dziećmi do lat 3. Główne produkty i rezultaty jakie zostaną osiągnięte:*
objęcie wsparciem 30 osób z grupy docelowej, tj. osób w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po
urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych;* utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Zławieś Wielka. Główne zadania zrealizowane w ramach projektu:1. Promocja i działania
informacyjne o powstałym w gminie żłobku (w ramach kosztów pośrednich).- plakaty w przedszkolu Jagoda oraz przedszkolu gminnym, przystankach, sklepach, tablicach ogłoszeń gminnych i kościelnych, - ulotki
dystrybuowane bezpośrednio do domów w gminie, - spotkania informacyjne, - ogłoszenia w bezpłatnych gazetkach dostępnych na terenie gminy, 2. Wykończenie pomieszczeń żłobkowych (równolegle z dział. 1).
Wnioskodawca posiada budynek, którego jest właścicielem zbudowany z przeznaczeniem na żłobek. W momencie składania wniosku prowadzone są prace budowlane polegające na podziale wewnętrznym
pomieszczeń, kończona jest elektryka i hydraulika budynku. Wnioskodawca potrzebuje wsparcia funduszy unijnych, aby wykończyć budynek w standardzie odpowiadającym potrzebom dzieci do lat 3 oraz wyposażyć
go tak, by mogły być w nim prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.3. Zarządzanie projektem. Rekrutacja do żłobka. 4. Zarządzanie placówką5. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

1 251 246,00

1 063 559,10

żłobek

30

Zławieś Wielka

GMINA ALEKSANDRÓW
KUJAWSKI

CEL: Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 tj. 32 rodziców objętych projektem, z terenu powiatu aleksandrowskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 a także
zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 w ilości 32 miejsca.GR. DOCEL: 16 os. bezrob. lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek
opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychow. w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; oraz
16 os pracujących, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. WSKAŹN.:Rezult.: L. osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie zw. z urodzeniem/ wychow. dziecka lub utrzymały zatrudn., po opuszczeniu
programu – 16 os.L. osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu [osoby] – 16, L. utworz. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakoń.
proj. - 32ProduktuL. osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie [osoby] – 32L. utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [szt.] – 32Zadanie 1. Utworzenie 32
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 żłobku poprzez zakup wyposażenia żłobka w pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, rozwojowych oraz wyposażenie sanitarne i kuchni. Zadanie
2 - Bieżące funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki w żłobku poprzez zatrudnienie kadry. Prowadzone będą zajęcia rytmiczne, zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej pod opieką fizjoterapeuty. Dzieci będą
pod opieką psychologa oraz logopedy. Dzięki indywidualnemu podejściu do dziecka w zajęciach będą mogły wziąć udział również dzieci niepełnosprawne.W ramach projektu zostaną utworzone łącznie 2 oddziały po
16 dzieci. Po zakończeniu proj. zapewniona zostanie jego trwałość co najmniej w okresie odpowiadającym okresowi realizacji projektu.

1 031 012,40

876 360,54

żłobek

32

Aleksandrów Kujawski, powiat
aleksandrowski

Celem projektu jest stworzenie warunków do powrotu na rynek pracy 20 osobom w wieku aktywności zawodowej, które zostały wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub
powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich (lub rodzicielskich, wychowawczych) poprzez utworzenie i funkcjonowanie w Toruniu, na nowopowstałym osiedlu Niepublicznego żłobka JAR z 20
miejscami opieki dla dzieci do lat 3.Główne produkty i rezultaty jakie zostaną osiągnięte:- objęcie wsparciem 20 osób z grupy docelowej, tj, osób w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku
ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych.- utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Toruń, Główne
zadania zaplanowane w ramach projektu w ramach projektu:1. Promocja i działania informacyjne o powstającym żłobku- plakaty na przystankach w okolicy żłobka oraz na tablicach informacyjnych w blokach na
osiedlu Jar, - ulotki dystrybuowane bezpośrednio do mieszkań na osiedlu Jar oraz Wrzosy, - spotkania informacyjne, 2. Wykończenie pomieszczeń żłobkowych i wyposażenie ich.Wnioskodawca jest właścicielem
pomieszczeń w nowym budynku na osiedlu JAR wybudowanych z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca będzie prowadził prace wykończeniowe
(przestrzegając procedur właściwych dla wydatkowania środków unijnych)- zostaną położone kafelki, bezpieczna wykładzina, zamontowane zostaną umywalki, wc, pomieszczenia zostaną pomalowane. Po
otrzymaniu dofinansowania Wnioskodawca zakupi wyposażenie - meble, zabawki, pomoce edukacyjne. 3. Zarządzanie placówką i projektem. Rekrutacja do żłobka4. Prowadzenie zajęć opiekuńczych i wychowawczoedukacyjnych.

960 028,75

816 024,43

żłobek
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Toruń

Nowe miejsca żłobkowe w Krainie Smerfa w Grudziądzu - zwiększenie aktywności zawodowej
rodziców i opiekunów dzieci do lat 3

Celem gł. jest zwiększenie aktywności zawodowej grupy docelowej tj.15 os.(min.8K) spraw. opiekę nad dziećmi do l.3, p. utworzenie nowych m. w żłobku(1 nowa gr.,15 miejsc, w tym dost.do os.z niepełnospr)
dział.zg.z ust.o op.nad dz. do l.3 oraz pokrycie kosztów bież.utrzym.dz. w nowopowst. grupie, w Grudziądzu, w latach 2018-2020Grupa docelowa(GD)- to:-os. bezrob. lub os. bierne zaw. pozost. poza rynk.p. ze wzgl.
na obow. opieki nad dz.do l.3, w tym os., które przerw. karierę zaw.ze wzgl.na urodz.dz. lub przebywają na url.wych. w rozum.ust. z dnia 26 czerwca 1974 r.- K.pracy-7os. -os. pracujące, sprawujące op. nad dz. do l. 38os.W zakresie GD:?wielkość wynika z potenc.infrastrukt?stos.% os. aktywnych do nieaktyw.zawod.-wynika ze statystyk dot. obszaru wojew.i gminyCele szczeg.:?Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje
opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 oraz Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3.Przewidziano 1 zad: Utworzenie nowych m.opieki nad dz.do lat 3,w tym dost.do niepełnos.zgodnie
z ustawą i pokryw.kosztów bież.utrzyma.Bież.utrzym.obejmie:0wynag.opiekuna w żłob.-Lider0koszty wyżyw.dz.(z dost.diety do dz.z niepeł.)-Partner(ze wzgl. na
szczegól.doświadcz)0najem0ogrzewanie0opłaty(woda,prąd,gaz)0utrzymanie czystościWskaźniki(główne rezultaty i prod. proj)wyrażają liczby:?os.opiekuj.się dziećmi w w.do lat 3 objętych wsparciem15(8K)?utworz.miejsc opieki nad dziećmi w w. do l.3-15?os. kt. powróciły na ryn. pracy po przerwie zw.z urodz./ wychow. dziecka,po opuszczeniu progr.-8(4K)?os. pozost. bez pracy,kt. znalazły pracę lub poszukują
pracy po opuszcz. progr. -7(4K)?utworz. miejsc opieki nad dziećmi w w.do l.3,które funkcj.po zakończ.proj-15Proj. przycz.się do realiz. celu szczeg.5 dział.8.4.1 poprzez otworz.nowego żłobka, umożliwiaj. aktywizację
zawod. zwłasz.K i powst.trwałych, wysok.jakosci miejsc opieki złobkowej.Okres realizacji proj. od 2019-01-01 do 2020-12-31Wartość całk.proj. 538 800 złWysokość dofinans. 457980 zł

538 800,00

457 980,00

żłobek
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Grudziądz

" Szczęśliwy maluch, rodzic gotowy do pracy "

Jednym z celów strategii „Europa 2020” dla Polski jest wzrost zatrudnienia os. w wieku 20-64 lata do poziomu co najmniej 71%. W tej gr. w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się kobiety, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu dziecka. W takiej sytuacji jest co 4 kobieta zarejestrowana w PUP (dane SzOOP RPO woj. kuj-pom na lata 2014-20) Powyższa strategia zakłada również zapewnienie wszystkim
najmłodszym Europejczykom dobrego startu poprzez upowszechnienie wys. jakości wczesnej edukacji i opieki.Celem niniejszego projektu jest otwarcie żłobka na 40 msc w Bydgoszczy (19 K, 21M – zgodnie ze
wskaźnikiem ur.-dane polskawliczbach.pl) Jego otwarcie pozwoli na objęcie opieką i wczesną ed. grupy 40 dzieci do lat 3( 19K, 21M) oraz umożliwi powrót na rynek pracy ich opiekunom, co przyczyni się do wzrostu
aktyw. zawod., a co za tym idzie będzie przeciwdziałać negatywnym skutkom bezrobocia i wykluczenia społ. Aby rodzice bez obaw decydowali się na powierzenie swego dziecka opiece zewn., żłobek będzie oferował
usługi wys. jakości, zgodnie z zaleceniami IZ zawartymi w opracowaniu ”Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat3”, czemu służyć będzie b. dobrze wyposażony obiekt, miła i przyjazna atmosfera
oraz otwarta postawa wobec rodziców.Realizacja projektu odbywać się będzie w okresie od 1.02.18 do 31.01.20 i w okresie trwałości, tj. przez kolejne 2 lata.Wartość projektu -1 917 224,80PLN1.wskaź. produktu (
klucz. WLWK 2014) - l. os. opiekujących się dziećmi do lat 3 obj. wsparciem – 40 os.- l. utworzonych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 – 40 msc2.wskaź. rezultatu ( klucz. WLWK 2014) – l. os., które powróciły na
rynek pracy po przerwie związanej z ur./wych. dziecka, po opuszczeniu programu – 25 os.- l. os., pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po zakończeniu programu- 15 os.3.wskaź. rezultatu
( spec. dla programu określone w SzOOP)- l. utworz. miejsc op. nad dziec. do lat 3, które funkcjonują po zakończ. proj. – 40 msc

1 917 244,80

1 629 658,08

żłobek
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Bydgoszcz

Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów
Kujawski

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
"AKADEMIA MALUCHA"
Niepubliczny żłobek JAR w Toruniu
ROMAN TURCZYN

"OLAS" ŁUKASZ SCHREIBER

CENTRUM OPIEKUŃCZOEDUKACYJNE S.C. BARBARA
RYDLICHOWSKA, EWA
KORPUSIŃSKA-PRUSAK

12

13

14

15

16

Dziecko pod opieką, szansą dla rodzica

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.07.2018 do 30.06.2020 r. Zakłada utworzenie i prowadzenie żłobka na terenie Gminy Łubianka, gdzie nie funkcjonują miejsca opieki instytucjonalnej dla dzieci do lat 3.
Celem projektu jest zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy 16 osobom z Gminy Łubianka poprzez utworzenie 16 miejsc w żłobku na terenie Gminy Łubianka do
30.06.2020 r. Główne zadanie realizowane w projekcie to utworzenie i funkcjonowanie żłobka.Grupę docelową projektu 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, zamieszkujące na obszarze gminy.Główne produkty: - Liczba osób
opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 16 osób - Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 16 sztuk.Rezultaty projektu to:- Liczba osób, które powróciły
na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu – 9 osób- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu
programu - 6 osób.- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu – 16 sztuk.

877 350,00

745 747,50

żłobek
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Łubianka

Przystanek Bobaska - przystanek szczęścia dzieci i rodziców

Projekt pn. Przystanek Bobaska - przystanek szczęścia dzieci i rodziców polega na utworzeniu i funkcjonowaniu żłobka Przystanek Bobaska mieszczącego się w Toruniu w województwie kujawsko - pomorskim. W
żłobku zostanie objętych całodniową opieką (do 10 godzin) 30 dzieci z Torunia i powiatu toruńskiego (w tym niepełnosprawnych). Celem głównym projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia opieki nad
dziećmi do lat 3 w celu ułatwienia godzenia życia rodzinnego i kariery zawodowej 30 mieszkańców Torunia w okresie wrzesień 2018 - sierpień 2020. Realizacja projektu pozwoli na wzrost aktywności zawodowej 30
kobiet (gr. docelowa), wśród nich:- 20 kobiet - osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3- 10 kobiet - osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracyW związku z realizacją projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty i produkty:Produkty:1. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie - 302. Liczba
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 30Rezultaty:1. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po
opuszczeniu programu - 202. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 103. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które
funkcjonują po zakończeniu projektu - 30Projekt realizowany będzie w okresie 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku (24 miesiące).Wartość całkowita projektu zgodnie ze szczegółowym budżetem wynosi 1
671 540 złotych w tym wnioskowane dofinansowanie 1 420 809 złotych

1 520 484,00

1 292 411,40

żłobek
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Toruń

STOWARZYSZENIE INICJATYW
SPOŁECZNO Żłobek Na Zapiecku
EKONOMICZNYCH "SUKCES"

CEL PROJ.:Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie zatrudn. u 35 kobiet z Włocławka i pow. włocławskiego poprzez utworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 35 miejsc w
żłobku oraz realiz. działań aktywizacyjnych i szkoleniowych w terminie do 31.12.2020r. GR.DOCELOWA:35 K bezrob.,biernych zawod.w wieku aktywności zawod,pozostających poza ryn.pracy ze względu na
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,w tym os,które przerwały karierę zawod.ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychow. w rozumieniu KP, zamieszkujących,uczących się lub pracujących-w
rozumieniu KC-na terenie m. Włocławek i pow.włocławskiego.Min. 30%(11 os) stanowią os.zam.miasto średnie tracące funkcje społ–gosp(Włocławek).DZIAŁANIA W RAMACH PROJ.: -Utworzenie 35 nowych miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 -Zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3(koszty wynagrodz.personelu,koszty opłat za wyżywienie i pobyt dzieci)-IPD-Działania
aktywizacyjne(Grup. Porad. Zawod.,Indywid.Porad. Psychologiczne,Pośrednictwo pracy)Działania szkoleniowe(Szkolenia)REZULTATY I PRODUKTY: -L.utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3–35 L.utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,które funkcjonują po zakończ. proj.-35 -L.os. opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w progr.-35-L.os. pozostających bez pracy,które znalazły
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu progr.–35 -L.os. opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w progr.–35 -L.os. bezrob. i biernych zawod. opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych
wsparciem w progr.-35-L.os. bezrob. i biernych zawod. opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych działaniami aktywizacyjnymi i/lub szkoleniowymi-35 -L. os.,które uzyskały kwalifik./nabyły kompet. w proj.-35Efektywn.zatrudn. w stosunku do os. będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy –42%. WARTOŚĆ PROJ 2342988,73zł REALIZ.PROJ.:Włocławek,ul. Młynarska1a-3 oraz ul.Zapiecek6-8

2 342 988,73

1 991 540,42

żłobek
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Włocławek

CENTRUM EDUKACJI I
KULTURY "ZENIT" RYSZARD
GIRCZYC

Klub dziecięcy Zenitek

CEL PROJ.:Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie zatrudnienia u 20 kobiet z Włocławka i pow. włocławskiego poprzez utworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 20 miejsc
w klubie dziecięcym oraz realiz. działań aktywizacyjnych i szkoleniowych w terminie do 31.12.2020r. GR. DOCELOWA:20K bezrob.,biernych zawod.w wieku aktywności zawod,pozostających poza ryn.pracy ze
względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,w tym os,które przerwały karierę zawod.ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychow. w rozumieniu KP,zamieszkujących,uczących się lub
pracujących-w rozumieniu KC-na terenie m. Włocławek i pow.włocławskiego.Min. 30%(6 os)stanowią os.zam.miasto średnie tracące funkcje społ–gosp(Włocławek).DZIAŁANIA: -Utworzenie 20 nowych miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3 -Zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3(koszty wynagrodz. personelu,koszty opłat za wyżywienie i pobyt dzieci)-IPD-Działania
aktywizac.(Grupowe Poradn. Zawod.,Indywid.Poradn. Psychologiczne,Pośrednictwo pracy)Działania szkoleniowe(Szkolenia)REZULTATY I PRODUKTY: -L.utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3–20 L.utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,które funkcjonują po zakończeniu proj.-20 -L.os.opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w progr.-20-L.os.pozostających bez pracy,które
znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu progr.–20 -L.os.opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w progr.–20-L.os.bezrob. i biernych zawod. opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych
wsparciem w progr.-20-L.os.bezrob. i biernych zawod. opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych działaniami aktywizac. i/lub szkoleniowymi-20-L.os.,które uzyskały kwalifik./nabyły kompet. w proj.-20-Efektywność
zatrudn. w stosunku do os. będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy –42%. WARTOŚĆ PROJ1729860,00 zł REALIZ.PROJ.:Włocławek,ul.Młynarska 1A/3 oraz ul.Gałczyńskiego 13/15

1 729 860,00

1 470 381,00

klub dziecięcy
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Włocławek

Klub Malucha Smerfna Chata

Projekt Partnerski: Partner Wiodący - W3A. PL Sp. z o.o. [PW], Partner - BIURO USŁUG W POD ANIOŁEM - Hanna Katarzyna Zdrojewska [P001] - organ prowadzący. W ramach projektu Wnioskodawca, planuje
utworzenie Klubu dziecięcego i zapewnienie w nim 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W budynku, w którym utworzony zostanie Klub, niezbędne sę jednak drobne prace modernizacyjne i remontowe oraz
wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty konieczne do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami, funkcjnowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Grupę docelową w projekcie stanowi 25 kobiet
uczące się, pracujące lub mieszkające na terenie Włocławka w woj. kujawsko-pomorskim. Wszyscy uczestnicy to mieszkańcy terenów miejskich. 14 osób to bezrobotne lub bierne zawodowo pozostający poza
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały kariere zawodową ze względu na urodzenie dziecka. 11 to osoby opiekujące się dziećmi w wieku do 3 lat, którym w
okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas okreslony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu Kodeksu Pracy.
Celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, uczestników projektu. Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, Wnioskodawca w dniu podpisania
umowy o dofinansowanie będzie wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Włocławka. Działania: dostosowanie budynku i pomieszczeń, wyposazenie klubu, bieżące
funkcjonowanie utworzonych miejsc.W ramach niniejszego projektu będzie realizowany TYP PROJ. NR 2.

322 898,75

274 463,93

klub dziecięcy

25

Włocławek

KUMADE - ANNA
KULCZYŃSKA

ŻŁOBEK "PRZYSTANEK
BOBASKA" MONIKA
WALCZAK

W3A.PL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
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Dzienny opiekun - opieka dla dzieci pracowników Bydgoskiego Parku PrzemysłowoTechnologicznego

CEL PROJEKTU: Wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie opiekuna dziennego 20 os. oraz aktywizacja zawodowa 4 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 do 31.03.2020 r.REZULTATY
I PRODUKTY (KLUCZOWE):- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – 14 - Liczba osób
pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu [osoby] 6 - Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie [osoby] – 20- Liczba
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [szt.] – 20 GRUPA DOCELOWA: Osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej powracająca na rynek pracy po urlopie
macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym, opiekujące się dzieckiem/dziećmi w wieku do lat 3, bezrobotne lub biernych zawodowo, mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie m. Bydgoszcz.ZADANIA:Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń (I-III.2019r.),-Realizacja bieżącej opieki (IV.2019r.-III.2020r.) - przez 4 opiekunów dziennych dla 20 dzieci.Projekt zakłada realizację działań kompleksowych, obejmujących
działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy.WARTOŚĆ PROJEKTU: 420 366,93 zł

420 640,68

357 544,57

dzienny opiekun
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Dzieci do żłobka, rodzice do pracy - żłobek Elemelek we Włocławku

W ramach projektu (pr.) stworzony zostanie żłobek Elemelek, które będzie się znajdował w m. Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie). Celem pr. jest zwiększenie zatrudnienia 15 os. peniających funkcje opiekuńcze
nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 15 nowych miejsc opieki dla 15 dzieci (10 K/5 M) od 01.01.2018 do 31.12.2019 na ter. woj.kujawsko-pomorskiego.Dzięki realizacji pr. zostaną osiągnięte wskaźniki produktu:-lba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 15 szt.;-l-ba os.opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w progr. - 15 os.;Dzięki realiz. pr. zostaną osiągnięte wskaźniki rezultatu:-l-ba
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,które funkcjonują po zakończeniu pr.- 15 szt.;-l-ba os.,które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka,po
opuszczeniu programu - 9 os. (100%);-l-ba os.,pozostających bez pracy,które znalazły pracę po opuszczeniu programu - 6 os. (100%).Grupę docelową (gr. doc.) pr. stanowią:-6 os. fiz. w wieku aktywności zawodowej
wyłączonych z rynku pr. w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3;-9 os. fiz. powracających na rynek pr. po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich.W celu realiz. pr. zostanie zapełniona opieka dla 15
dzieci (8 K/7 M) w wieku do lat 3,dla opieki nad którymi zostaną zaangażowane 3 opiekunki.W ramach pr. zostanie zrealiz. zadanie"Stworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3",w ram. którego,między
innymi,zostaną zaplanowane wydatki:koszt bieżącego funkcjon. żłobka,wypłata wynagrodzeń dla opiekunów,zostaną zakupione niezbędne meble. Wybór terenu,w którym będzie realiz. pr. nastąpił w związku z
przeprowadzoną przez Wnioskodawcę diagnozę w oparciu na dane z Urzędu Gminy,Urzędu Statystycznego i dok-tu "Opieka nad dziećmi do lat 3 w woj.kujawsko-pomorskim 2016" stworzonym przez Regionalne
Obserwatorium Terytorialne.

569 875,00

484 393,75

żłobek
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
I ŻŁOBEK "U CIOCI KLOCI"
Nowe miejsca żłobkowe „U Cioci Kloci”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wnioskodawca (Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "U Cioci Kloci" Sp. z o.o. - Inowrocław) w ramach przedmiotowego projektu utworzy w już istniejącym żłobku kolejne miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 (21 miejsc).
Celem projektu jest powrót na rynek pracy 21 osób (17K, 4M) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących/pracujących/uczących się w p. inowrocławskim poprzez utworzenie 21 nowych
miejsc opieki i sfinansowanie bieżącej opieki dla 21 dzieci w żłobku "U Cioci Kloci" w Inowrocławiu w okresie do 31.12.2020. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące kluczowe wskaźniki produktu:liczba osób opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie- 21 os.;-liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 21 szt.Kluczowe wskaźniki rezultatu:-liczba osób, które
powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu - 8 os.;-liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub
poszukują pracy po opuszczeniu programu - 12 os.Grupę docelową projektu stanowią:1) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi
do lat 3 / 13 osoby;2) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 / 8 osób.W celu realizacji projektu opieką zostanie objęte 21 dzieci w wieku do lat 3, dla opieki nad którymi zostanie zaangażowanych 4
opiekunów. W ramach proj. zostanie zrealizowane Zadanie 1 „Utworzenie 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku” oraz Zadanie 2 „Bieżące funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki w
żłobku”. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane na etapie planowania problemy oraz poprzedzony przeprowadzoną diagnozą opracowaną przez Wnioskodawcę. Projekt realizowany w partnerstwie z M-TERM
MICHAŁ NAPIERAŁA – instytucja dośw. w prowadzeniu żłobka (Partner odp. za prace remontowe, bieżące doradztwo, realizację zajęć z j. ang. oraz rytmiki).

701 353,94

596 150,84

żłobek
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GMINA PŁUŻNICA

Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka.

Projekt Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka jest partnerski trzech samorządów lokalnych i jednej ngo. Partnerzy wspólnie zaplanowali i przygotowali projekt. Celem projektu jest
wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienia pracy 21 osobom poprzez utworzenie 21 miejsc opieki u dziennych opiekunek w gminach
Płużnica, Lisewo i Chełmża w okresie od 01.04.2018 do 30.06.2020 r. Projekt skierowany jest do trzech grup odbiorców osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich, osób fizycznych
w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki na dziećmi do lat 3 oraz do opiekunów dziennych/kandydatów na dziennych opiekunów. W ramach planowanych
działań utworzonych zostanie 7 punktów opieki dla dzieci do lat 3. Przez Gminy zatrudnione zostaną, na umowę o pracę, opiekunki dzienne przeszkolone w ramach projektu. Każdy punkt opieki funkcjonować będzie
przez 10 godzin w ciągu dnia w godzinach od 7.00 do 17.00. Godziny funkcjonowania będą dostosowane do potrzeb rodziców i prawnych opiekunów. W ramach projektu przeszkolimy 14 osób na opiekunów
dziennych - szkolenia 160 godzinne. Wszystkie działania realizowane w projekcie będą nieodpłatne. Bez dodatkowego wsparcia z Unii Europejskiej zaplanowanych działań nie można by było zrealizować. W trakcie
realizacji projektu przestrzegać będziemy na każdym jego etapie przepisów prawa krajowego. Stosować będziemy dobre praktyki zawarte w Standardach jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3,
opracowanych przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Wnioskodawca (Lider - Gmina Płużnica) dokonał wyboru partnera zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.z 2016 r. poz. 217).

1 806 935,32

1 535 895,02

dzienny opiekun
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Chełmża - gmina wiejska,
Lisewo, Płużnica

Godzimy życie zawodowe i rodzinne w Gminie Bobrowniki - utworzenie Klubu Dziecięcego

Projekt będzie realizowany na terenie gminy Bobrowniki - G.B (woj. kujawsko-pomorskie). Celem projektu jest wsparcie zatrudnienia 10osób pełniących funkcje opiekuńcze poprzez zwiększenie o 10 dostępności
miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci klubu dziecięcego w terminie 15.06.2018 r. – 31.08.2020 r.(bieżące funkcjonowanie w terminie 01.09.2018 - 31.08.2020) na terenie G.B.
Wnioskodawca w ramach projektu gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną (G.B) o 10. Wnioskodawca składa wniosek w ramach schematu 1-Projekty poza polityką
terytorialną. Projekt będzie realizował cel szczegółowy nr 5 SzOOP: Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3.Grupą docelową p są osoby pracujące (8 K, 2M), którzy opiekują się
dziećmi w wieku do lat 3, doznają trudności w związku z godzeniem życia zawodowego z prywatnym Projekt odp. na zaistniałą potrzebę utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wynikającą z
przeprowadzonej diagnozy zapotrzebowania mieszkańców G.B. Projekt będzie się składał z 3 zad.:1. Doposażenie lokalu, w którym będzie mieścił się klub dziecięcy, do potrzeb dzieci w wieku do lat 3 zgodnie z
Rozporządzeniem MRPiPS z dnia 08.12.2017 r. (Dz. U. poz. 2379)2. Utworzenie i wyposażenie placu zabaw3. Bieżące funkcjonowanie placówki-w ramach zad będą finansowane ze środków EFS wynagrodzenia dla
personelu projektu. Opłaty eksploatacyjne, wyżywienie dla dzieci będą finansowane z wkładu własnego wnioskodawcy. Finansowanie bieżącego funkcjonowania będzie trwało nie dłużej niż 24 msc.Rezultaty
projektu:- Wyposażenie 1 klubu dziecięcego w niezbędne pomoce dyd oraz zabawki- Zwiększenie ilości miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie Bobrowniki (10 miejsc)- Zapewnienie bieżącego
funkcjonowania 1 klubu dziecięcego przez okres nie dłuższy niż 24 msc- Umożliwienie 10rodzicom dzieci w wieku do lat 3, godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.

662 070,10

562 759,58

klub dziecięcy

10

Bobrowniki
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GMINA KĘSOWO

MIASTO I GMINA CHODECZ

"KAJTUSIOWY ZAKĄTEK"
ADRIANA NOWAK

CENTRUM OPIEKUŃCZOEDUKACYJNE S.C. B.
RYDLICHOWSKA, E.
KORPUSIŃSKA-PRUSAK

Wsparcie osób, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat - Otwarcie Klubu Malucha
"Bajkowa Kraina" w Gminie Kęsowo.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 15 miejsc w klubie dziecięcym, zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania oraz wzrost
aktywności zawodowej 15os. (15K), sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat z ter. Gm. Kęsowo (woj.kuj.-pom.) w okresie V.18-IX.20.Grupa docelowa projektu to:a) 3 osoby (3K) bezrobotne oraz 2 osoby (2K) bierne
zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze wzgl. na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie
wychowawczym w rozumieniu ust. z dn. 26.06.1974 r.–Kodeks pracy,b) 10 osób (10K) pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3Proj. wpłynie na realizację celu szczegółowego Poddziałania 8.4.1: poprzez
realizację 2 zadań:1. Utworzenie Klubu Malucha "Bajkowa Kraina" z 15 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez prace adaptacyjne i zakup wyposażenia w terminie V-IX.2018.2. Zapewnienie bieżącego
funkcjonowania 15 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie X.2018-IX.2020.Wskaźniki rezultatu (liczba):0 osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/
wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu [os.]-100 osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu [os.]-50 utworzonych miejsc
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu proj. [szt.]-15Wskaźniki produktu (liczba):0 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie [os.]-150
podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]-10 utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [szt.] - 150 osób pracujących (10os.), bezrobotnych (3os.), biernych
zawodowo (2os.), opiekujących się dziećmi w w. do lat 3 objętych wsparciem w programie.

755 493,91

642 169,82

żłobek

15

Kęsowo

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka w Chodczu.

Celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 32 osobom z terenu powiatu włocławskiego sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, którzy do tej pory przebywali na urlopie macierzyńskim,
rodzicielskim, wychowawczym lub byli bezrobotni, poprzez utworzenie 32 nowych miejsc opieki w Żłobku w Chodczu.Zakres projektu obejmuje: 1. zapewnienie bieżącego funkcjonowania Żłobka w Chodczu poprzez
pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zatrudnionego w Żłobku i kosztów wyżywienia dzieci przez okres 24 miesięcy,2. zakup i montaż wyposażenia (m.in. mebli, zabawek,wyposażenia wypoczynkowego,
kuchennego, szatni, itp.), 3. zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć,4. zakup i montaż placu zabaw.W ramach projektu przewidziano także koszty pośrednie związane z obsługą administracyjną projektu,
tj. koszty: personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu (tj. Zespołu Projektowego), usług pocztowych, telefonicznych, kurierskich, usług powielania dokumentów, materiałów biurowych i artykułów
piśmienniczych, promocji projektu. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące: 1. produkty: - Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 32 szt.,- Liczba osób opiekujących się dziećmi w
wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie - 32 osoby,2. rezultaty:- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu - 32 szt.,- Liczba osób, które
powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu - 20 osób,- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po
opuszczeniu programu - 12 osób.Grupę docelową projektu tworzą 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.

1 296 948,00

1 102 405,80

żłobek
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Chodecz, powiat włocławski

Nowe miejsca żłobkowe przy przedszkolu "Kacperkowy Światek" - zwiększenie aktywności
zawodowej rodziców i opiekunów dzieci do lat 3, poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki

Cel gł.: zwiększenie aktyw. zawodowej grupy docelowej tj.20 os.(12 K) sprawuj. opiekę nad dziećmi do l.3, p. utworzenie nowego żłobka na 20 miejsc(2 gr. x 10 miejsc, w tym dost.do os.z niepełnospr)dział.zg.z ust.o
op.nad dziećmi do lat 3 oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzym.p max 24 miesiące, dzieci w nowopowst. grupach, w Bydgoszczy, w latach 2018-2021.Gr. docel.(GD)- to os. fizyczne w wieku aktyw.zawod:-os.
bezr.lub os. bierne zawod.pozostaj. poza r.pracy ze wzgl.na obowiązek op.nad dz.do lat 3, w tym os., które przerwały karierę zaw.ze wzgl. na ur. dz. lub przebyw. na url.wychow. w rozumieniu ust.z d. 26.04 1974 r.–
K.pracy-10 os(6K,4M)-os. pracujące, sprawujące op. nad dz. do l.3-10 os(6K,4M)W zakresie GD:?liczebność wynika z potenc.infrastrukt?stos.% os. pracuj. do nieaktyw.zawod.- wynika ze statystyk dot. wojew.i
gm.Cele szczegółowe:?Zwiększenie liczby miejsc żłob. w gm.p. utworzenie 20 nowych miejsc?Zwiększenie możliwości podjęcia pracy w gm.p.20 os. z GD(10 K) poprzez pokrycie kosztów utrzymania(p. max 24 m-ce)
dzieci w żł.Przewidziano 1 zad: Utworzenie nowych m.opieki nad dz.do l.3(..).Bież. utrzym.obejmie:0wynag.opiekuna w żł.0koszty wyżyw.dzieci(z dost.diety do dz.z niepeł.)0najem(zg.ze stawką
rynk.)0ogrzewanie0opłaty(woda,prąd,gaz)0utrzym. czystościWskaźniki(gł. rezultaty i produkty proj)wyrażają liczby:?os.opiekuj.się dziećmi w w.do lat 3 objętych wsparciem-20(12K)?utworz.miejsc opieki nad dziećmi
w w. do l.3-20?os.kt. powróciły na ryn. pracy po przerwie zw.z urodz./wychow. dziecka,po opuszczeniu progr.-10(6K)?os.pozost. bez pracy,kt. znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszcz. progr.-10(6K)?utworz.
miejsc opieki nad dziećmi w w.do l.3,które funkcj.po zakończ.proj-20Proj. przycz.się do realiz. celu szczeg.5 dział.8.4.1 poprzez otworz.nowego żłobka, umożliwiaj. aktywizację zawod. zwłasz.K i powst.trwałych,
wysok.jakosci miejsc opieki żł.Okres realizacji proj: od 2018-09-01 do 2021-02-28Całk.wart.proj 723 011,49 złWysokość dofin. 614 559,76 zł

723 011,49

614 559,76

żłobek
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Bydgoszcz

Szczęśliwy maluch, rodzic gotowy do pracy-2

Jednym z cel strat „Europa 2020” dla Polski jest wzrost zatrudnienia os w w 20-64 do poz co najm 71%. W tej gr w szczeg trudnej syt znajdują się K, które nie podjęły zatrud. po urodz dziecka. W takiej syt jest co 4 K
zarejestrowana w PUP ( dane SzoP RPO kuj-pom na l 2014-20) Powyż strateg. zakłada również zapew. wszystkim najmł . Europejczykom dobr. startu poprzez upowszech wys jak wczesnej ed i op.Celem niniej proj
jest pomoc 30 rodz/opiek ( 28 K, 2 M) w powr na rynek pr poprzez otwarcie kl dziecięc na 30 m w Inowrocławiu. Otw klubu pozwoli na obj op i wczes ed gr 30 dz do l 3( 16K, 14M) oraz umożliwi powr na rynek pr ich
opiek, co przyczyni się do wzr aktyw zawod, a co za tym idzie będzie przeciwdz negatyw skut bezrob i wyklucz społ. Podjęte w ramach proj dział, tj. obj op gr 30 dz w w 1-3 l w klubie dziec oraz pomoc w aktyw zawod
poprzez ustalenie indywid ścieżki powr na rynek pr, ułatwi K posiad małe dz powrót na ścieżkę zawod. Aby rodzice bez obaw decyd się na powierzenie swego dz op zewn, klub dziec będzie oferował usł wys jak.
Służyć temu będzie b. dobrze wyposaż obiekt, miła i przyjaz atmosf oraz otwarta post wobec rodz.Realiz wsp odbywać się będzie w okr 1.09.19 - 31.08.21 i w okr trwał, tj. przez kol 2 lata.Wart pr 1914112,32 PLN.
Produkt - l utworz msc op nad dz w w do lat 3 – 30 m–pomoc udziel uczest. proj – 30 os (28K, 2M) wyłączonych z rynku pr ze wzgl na sprawow op nad dz do l 3 poprzez dofin. op nad dz do l 3 oraz wspar w formie
szkol/kurs dla 3 uczest.Rezultatem proj będzie:- l utworz miejsc op nad dz w wieku do l 3, które będą funkcjon po zakończ proj – 30 m.- l 15 os, które powr na rynek pr po urlop macierz/rodziciel lub, w chwili przystąp
do proj, są os prac- l 15 os, które w momencie przystąp do proj były bezr, bierne zawod lub na url wychow., które po opuszcz progr znalazły pracę lub jej aktywnie poszuk.-wskaź zatrud w stos do os, które w
momencie rozpocz udziału w proj były osob bezrob lub biernymi zawod 15 os. na poz co najmniej 60%

1 914 112,32

1 626 995,47

klub dziecięcy
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Inowrocław

207 201,25

176 121,06

klub dziecięcy

692 229,60

588 395,16

żłobek
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MAŁGORZATA DOBER

Akademia Malucha u Tomcia Palucha szansą dla dzieci z niepełnosprawnościami

Tytuł: Akademia Malucha o Tomcia Palucha szansą dla dzieci z niepełnosprawnościami.Cel: Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy 10 osobom z
Bydgoszczy poprzez dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami na terenie miasta Bydgoszcz do 31.12.2018 roku.Główne rezultaty :Liczba osób pozostających bez
pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu [osoby]: 10 (9K,1M)Liczba podmiotów, w których dostosowano miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami: 1Zadania: Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i prowadzenie oddziaływań terapeutycznych.Wartość projektu: 207 201,25
złOkres realizacji: 01.01.2018-31.12.2018
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GMINA BIAŁE BŁOTA

Czas Malucha - filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U Misia w Łochowie

Projektowane przedsięwzięcie pt. Czas Malucha - filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U Misia w Łochowie na ma celu zwiększenie liczby miejsc w jedynym gminnym żłobku na terenie Gminy Białe Błota. Jest to
projekt kompatybilny z Programem Maluch Plus 2017, z którego gmina Białe Błota otrzymała dofinansowanie na poziomie 520 000 zł na wybudowanie filii żłobka. Projekt jest skierowany do 20 osób dorosłych, dla
których utrudnieniem w powrocie na rynek pracy jest brak opieki nad małym dzieckiem. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Białe Błota i skierowany przede wszystkim do mieszkańców tejże Gminy.
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GMINA MIASTA TORUŃ

GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI

Toruński Żłobek "Bayerek" - 2

Celem projektu jest zapewnienie stale funkcjonujących 80 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie kolejnego żłobka "Bayerek" na terenie miasta Torunia (64 miejsca) oraz powiększenie już
funkcjonującego żłobka o 16 miejsc w lokalach spełniających wymogi lokalowe i sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy , w okresie 1.02.2019 do 31.08.2019 r. oraz zapewnienie
funkcjonowania powstałych w ramach projektu miejsc w okresie 1.09.2019 do 31.08.2021. Głównym produktem projektu będzie powstanie 80 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 20 tyg. do lat 3. W ramach
projektu opieką zostanie objętych 80 dzieci. Dzięki objęciu opieką 80 dzieci ich rodzice/opiekunów prawnych 80 os (w tym 75 K) (w tym 40 (39K) ze statusem pracujące, sp. op. nad dziećmi do lat 3 i 40 (36K)
bezrobotne lub nieaktywne zaw. poz. poza rynkiem prac. ze względu na op. nad dzieckiem do lat 3, będą miały możliwość powrotu na rynek pracy, 36 (32K) z grupy bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, podejmie
pracę bądź będzie jej aktywnie poszukiwać. Projekt skierowany jest do opiekunów prawnych/rodziców i ich dzieci, którzy zgodnie z KC zamieszkują w Toruniu i pow. toruńskim, będących w wieku aktywności
zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3. Zadania :pełne dostosowanie żłobka wraz z jego niezbędnym wyposażeniem w tym plac zabaw., a od 9.2019 r. będzie
realizowana op. nad dziećmi do lat 3. Zostanie zakupiony sprzęt niezbędne do sprawowania op. zgodnie z wymogami ustawowymi oraz zostaną dost. pom. i plac zabaw. wydatki bieżące: wynagrodzenia personelu
zatrudnionego w oparciu o umowy o pracę, koszty eksploatacyjne itp.. Wkład własny- wyżywienie dzieci i część wyd. na dostosowaniem i wyposażeni żłobka (wkład własny na dost. - MALUCH).

3 626 145,50

3 082 223,67

żłobek

80

Toruń

Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w
Toruniu

Projekt realizowany w okresie od 01.03.2020-28.02.2022 na terenie Gminy Miasta Toruń. Projekt zakłada utworzenie nowego Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w lewobrzeżnej części Torunia, w której do tej
pory nie funkcjonuje żaden żłobek publiczny. W żłobku zostanie utworzonych 7 oddziałów żłobkowych z miejscami dla 145 dzieci. Żłobek mieścić się będzie w nowo wybudowanym 2-kondygnacyjnym obiekcie
dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest: Wzrost dostępność miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 1 Żłobka Miejskiego z 7 oddziałami
żłobkowymi posiadającymi łącznie 145 miejsc do 28.02.2022 r. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 145 osób, w tym osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na
obow. opieki na dziećmi do lat 3, w tym os., które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebyw. na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dn. 26.06.1974 r. Kodeks Pracy oraz
osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (zgodnie z zaplanowanymi dział w schemacie 1). Wnioskodawca deklaruje, iż utrzyma trwałość nowo utworzonych miejsc i będzie je finansował z innych
źródeł (środki budżetu GMT) przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu (B.1.11). Nowo utworzona placówka będzie funkcjonowała jako 4 Żłobek Miejski prowadzony przez Gminę Miasta
Toruń. Zaplanowany okres finansowania działalności bieżącej nowo utworzonej placówki nie przekracza okresu 24 miesięcy (B.1.9). Zostanie zwiększona liczba miejsc w żłobkach miejskich o 145 miejsca. Łącznie do
tej pory GMT dysponowała 282 miejscami, liczba miejsc w ŻM1, ŻM2 i ŻM 3 zwiększy się jednak o 75 miejsc w związku z trwającą rozbudową, dodatkowo zostanie utworzonych 145 miejsc w ŻM przy ul. Andersa 21.
Łącznie GMT posiadać będzie 502 miejsca w żłobkach i klubach dziec. Wsparcie gwarantuje zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych przez GMT (B.1.13).

3 952 550,00

3 359 667,50

żłobek

145

Toruń

Utworzenie Żłobka w Lubieniu Kujawskim

Celem p. jest wsparcie zatrudnienia 30osób (30K) pełniących funkcje opiekuńcze poprzez wzrost dostępności miejsc świad. usług opieki nad dziećmi do lat 3 dzięki utworzeniu żłobka – 30miejsc opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 w Gminie Lubień Kujawski w okresie 1.12.2018-31.12.2020 i objęcie opieką 30 dzieci w wieku do lat 3 w okresie 1.01.2019-31.12.2020.Grupa docelowa projektu to:- 7K bezrobotnych lub biernych
zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu naobowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie
wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,- 23K pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.Wnioskodawca zaplanował real. 1 zadania: Utworzenie nowego żłobka dla 30
dzieci, w ramach którego przewidziano pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników merytorycznych żłobka (dyrektora, 5 opiekunów, pomocy opiekuna, osoby sprzątającej – 19/24m-ce) oraz zakup mebli do
gabinetu dyrektora. Ponadto wniesiony zostanie wkład własny w postaci pokrycia kosztów wynagrodzenia osoby sprzątającej (5/24m-cy), konserwatora, pokrycie kosztów eksploatacji budynku, zakup tabliczek na
drzwi w języki brailla oraz wyżywienie dzieci – opłata pobierana od rodziców dzieci. Główne rezultaty to:-utworzenie pierwszego żłobka (30miejsc) na ter. G.L.K. w terminie od 01.12.2018;-pokrycie kosztów
bieżącego funkcjonowania przez 24m-ce (1.01.2019-31.12.2020).-świadczenie usług opiekuńczych na rzecz 30 dzieci przez okres 24m-cy (1.01.2019-31.12.2020).-wsparcie 30 osób: pracujących, tych, które powróciły
na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz pozostających bez pracy, które znalazły/poszukują zatrudnienia. Realizacja p. przyczyni się do real celu szczeg 5 RPO woj.kuj-pom na
lata 2014-2020: "Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3" i jest komplementarny z resortowym programem Maluch+.

946 995,50

804 946,17

żłobek
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Lubień Kujawski

Wnioskodawca (THE CHERRIES Przedszkole Anglojęzyczne Martyna Wiśniewska - Toruń) w ramach przedmiotowego projektu utworzy odział żłobkowy. Zaplanowano utworzenie 23 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
Celem projektu jest powrót na rynek pracy 23 osób (19K, 4M) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących/pracujących/uczących się w p. toruńskim, p. m. Toruń poprzez utworzenie 23
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku i sfinans. bieżącej opieki dla 23 dzieci w okresie 01.07.2018-30.06.2020.Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące kluczowe wskaźniki produktu:liczba osób opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie- 23 os.;-liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 23 szt.Kluczowe wskaźniki rezultatu:-liczba osób, które
powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu - 9 szt.;-liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub
poszukują pracy po opuszczeniu programu - 13 os.Grupę docelową projektu stanowią:1) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi
do lat 3 / 14 osób;2) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 / 9 osób.W celu realizacji projektu opieką zostanie objęte 23 dzieci w wieku do lat 3, dla opieki nad którymi zostanie zaangażowanych 4
opiekunów. W ramach proj. zostanie zrealizowane Zadanie 1 „Utworzenie 23 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku” oraz Zadanie 2 „Bieżące funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki w
żłobku”. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane na etapie planowania problemy oraz poprzedzony przeprowadzoną diagnozą opracowaną przez Wnioskodawcę. Projekt realizowany w partnerstwie z HACOM
POLYESTER- SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Partner odp. za prace remontowe).

989 667,50

841 217,37

żłobek

23

Toruń, powiat toruński

Celem gł. jest zwiększenie aktywnosci zawod. gr. docelowej tj.32 os. (18K) spraw. opiekę nad dziećmi do l.3, p. utworzenie nowych m. w żłobku(4 nowe gr.,4x 8 miejsc, w tym dost.do os.z niepełnospr) dział.zg.z ust.o
op.nad dziećmi do lat 3 oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzym. dzieci w nowopowst. grupach, w Tucholi, w latach 2018-2021.Gr. docel. (GD)- to osoby fizyczne w wieku aktyw. zawod:?bezrobotne lub bierne
zawod., pozost. poza rynkiem pracy ze wzgl. na obow. opieki nad dziećmi do lat 3-16 os(9 K-kobiety), w tym os., które przerwały karierę zawod. ze wzgl. na urodz. dziecka lub przebywają na url. wychowawcz w
rozum. ustawy z dn. 26 czerwca 1974r.-KP ?pracujące,spraw. opiekę nad dziećmi do lat 3-16 os(9 K)W zakresie GD:?wielkość wynika z potenc.infrastrukt?stos.% os. pracuj. do nieaktyw.zawod. - wynika ze statystyk
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Tucholi - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców dot. obszaru wojew.i gminyCele szczegółowe:?Zwiększ. l. miejsc żłobk. w gminie p. utworzenie 32 nowych miejsc w l.2018-2021 w gm.Tuchola?Zwiększ. możliwości podjęcia pracy w gm. p. 32 os. z GD poprzez
i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat
pokrycie kosztów utrzymania, w l.2019-2021 w TucholiPrzewidziano 1 zad: Utworzenie nowych m.opieki nad dz.do lat 3,w tym dost.do niepełnos.zg.z ustawą i pokryw.kosztów bież.utrzym.Bież. utrzym.obejmie:0
wynag.opiekuna w żłob.0 koszty wyżyw.dzieci (z dost.diety do dz.z niepeł.)0 ogrzewanie0 opłaty(woda,prąd,gaz)Wskaźniki (gł. rezultaty i produkty proj)wyrażają liczby:?os.opiekuj.się dziećmi w w.do lat 3 objętych
wsparciem-32(18K)?utworz.miejsc opieki nad dziećmi w w. do l.3-32?utworz. miejsc opieki nad dziećmi w w.do l.3,które funkcj.po zakończ.proj-32Proj. przycz.się do realiz. celu szczeg.5 dział.8.4.1 poprzez
otworz.nowego żłobka, umożliwiaj. aktywizację zawod. zwłasz.K i powst.trwałych, wysok.jakosci miejsc opieki złobkowej.Wartość projektu: 1000 799,70 złDofinansowanie: 850 679,74 złOkr.realiz.:2018-11-20-202101-31

1 000 799,70

850 679,74

żłobek
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Tuchola

THE CHERRIES PRZEDSZKOLE
I ŻŁOBEK ANGLOJĘZYCZNY
„The Cherries” Żłobek Anglojęzyczny
MARTYNA WIŚNIEWSKA

MACIEJ GÓRKA USŁUGI
MARKETINGOWOHANDLOWE. ŻŁOBEK
"WESOŁA ŻABKA"
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"ATM BUSINESS GROUP"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych stale funkcjonujących 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez powiększenie żłobka "Bayerek" na terenie miasta Grudziądza w lokalu spełniającym wymogi
lokalowe i sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać
lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy , w okresie 1.02.2019 do 31.08.2019 r. oraz zapewnienie funkcjonowania powstałych w ramach projektu miejsc w okresie 1.09.2019 do 31.08.2021.
Głównym produktem projektu będzie powstanie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 20 tyg. do lat 3. W ramach projektu opieką zostanie objętych 32 dzieci. Dzięki objęciu opieką 32 dzieci ich
rodzice/opiek. praw. 32 os (30 K) w tym 16 (16K) ze statusem pracujące, sp. op. nad dziećmi do lat 3 i 16 (14K) bezrobotne lub bierne zaw. poz. poza rynkiem prac. ze względu na op. nad dzieckiem do lat 3, będą
Grudziądzki Żłobek Bayerek - zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
miały możliwość pow. na rynek pracy, 15 (13K) z grupy bezrobotne lub bierne zaw., podejmie pracę bądź będzie jej aktywnie poszukiwać. Projekt skierowany jest do opiekunów prawnych/rodziców i ich dzieci, którzy
zgodnie z KC zamieszkują w Grudziądzu i pow. grudziądzkim, będących w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3. Zadania :pełne
dostosowanie żłobka wraz z jego niezbędnym wyposażeniem w tym plac zabaw., a od 9.2019 r. będzie realizowana opieka nad dziećmi do lat 3. Zostanie zakupiony sprzęt niezbędne do sprawowania opieki zgodnie z
wymogami ustawowymi oraz zostaną dostosowane pomieszczenia i plac zabaw. wydatki bieżące: wynagrodzenia personelu zatrudnionego w oparciu o umowy o pracę, koszty eksploatacyjne itp.. Wkład własnywyżywienie dzieci i część wyd. na dostosowaniem i wyposażeni żłobka (wkład własny na dost. - MALUCH śr. planowane do pozyskania).

1 351 794,00

1 149 024,90

żłobek
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Grudziądz

STREFA EDUKACJI E=MC2
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bydgoski Żłobek "Lucky Beby" 2

Celem projektu jest zapewnienie stale funkcj. 80 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie kolejnego żłobka " Lucky Beby" na terenie miasta Bydgoszczy (64 m.) oraz powiększenie już funkcjonującego
żłobka o 16 miejsc w lokalach spełniających wymogi lokalowe i sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy , w okresie 1.02.2019 do 31.08.2019 r. oraz zapewnienie funkcjonowania powstałych w ramach
projektu miejsc w okresie 1.09.2019 do 31.08.2021. Gł. prod. projektu będzie powstanie 80 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 20 tyg. do lat 3. W ramach projektu opieką zostanie objętych 80 dzieci. Dzięki
objęciu opieką 80 dzieci ich rodzice/opiekunów prawnych 80 os (w tym 75 K) (w tym 40 (39K) ze statusem pracujące sp. op. nad dziećmi do lat 3 i 40 (36K) bezrobotne lub nieaktywne zaw. poz. poza rynkiem prac. ze
wzg. na op. nad dzieckiem do lat 3, będą miały możliwość powrotu na rynek pracy, 36 (32K) z grupy bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, podejmie pracę bądź będzie jej aktywnie poszukiwać. Projekt skierowany
jest do opiekunów prawnych/rodziców i ich dzieci, którzy zgodnie z KC zamieszkują w Bydgoszczy i pow. bydgoskim, będących w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3. Zad:pełne dostosowanie żłobka wraz z jego niezbędnym wyposażeniem w tym plac zabaw., a od 9.2019 r. będzie realizowana opieka nad dziećmi do lat 3. Zostanie
zakupiony sprzęt niezbędne do sprawowania opieki zgodnie z wymogami ustawowymi oraz zostaną dostosowane pomieszczenia i plac zabaw. wydatki bieżące: wynagrodzenia personelu zatrudnionego w oparciu o
umowy o pracę, koszty eksploatacyjne itp.. Wkład własny- wyżywienie dzieci i część wyd. na dost. i wyposażeni żłobka (wkład własny na dost.MALUCH - do pozyskania)

3 632 286,50

3 087 443,52

żłobek
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Bydgoszcz

Żłobek BAJECZKA- pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Miejskiej Ciechocinek

Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świad. usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy 10 os. z Gm. Ciechocinek poprzez utworzenie 10 miejsc w żłobku na terenie Gm.
Ciechocinek do 31.08.2018 r i objęcie opieką 10 dz. w wieku do 3 lat w okresie 1.09.2018-31.08.2020r. (24 m-ce). Grupa docelowa projektu to: 5 osób (5K) - które zaliczają się do osób powracających na rynek pracy
po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim 5 osób (5K)- które zaliczają się do osób wyłączonych z rynku pracy z uwagi na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował
realizacje 2 zadań: Zad. 1Utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez pracę adaptacyjne i wyposażenie pomieszczenia w Żłobku Bajeczka w terminie VII-VIII.2018r.Zad. 2Bieżące funkcjonowanie 10 nowo
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie IX.2018-VIII.2020. Główne rezultaty to: -utworzenie pierwszego żłobka (10 nowych miejsc ) na terenie Gminy Ciechocinek w terminie 01.09.2018r. -pokrycie
kosztów bieżącego funkcjonowania przez 24 miesiące (1.09.2018-31.08.2020r).-świadczenie usług opiekuńczych na rzecz 10 dzieci przez okres 24 miesięcy (1.09.2018-31.08.2020r). -wsparcie 10 osób, które
powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz pozostające bez pracy które znalazły/poszukują zatrudnienia. Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu
szczegółowego 5 RPO woj.kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020: "Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3".

405 766,20

344 901,27

żłobek
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Ciechocinek

"Więcborski maluszek"

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy osób, które są nieaktywne zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub/i wychowywaniem dziecka. Poprzez stworzenie klubu dziecięcego dla
dzieci w wieku 1-3 lata (zostanie zapewnionych 30 miejsc, w tym dla osób niepełnosprawnych) wzmacniany będzie powrót rodzica na rynek pracy - rodzica zamieszkałego, uczącego się lub pracującego na terenie
gminy Więcbork (grupa docelowa). Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w
tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenia dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz osoby pracujące,
sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to utworzenie 30 miejsc opieki na dziećmi do lat 3 oraz zapewnienie funkcjonowania przez okres 24 miesięcy
klubu dziecięcego. Projekt jest odpowiedzią na wnioski rodziców wykazujące zapotrzebowanie na zorganizowanie przez gminę opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia. Od 13 do 31 grudnia 2017 r. Biuro Obsługi
Oświaty Samorządowej w Więcborku przeprowadziło ankietę, z której wynika, że 99,2 % respondentów opowiedziało się za tym, aby gmina zapewniła opiekę dla dzieci w formie klubu dziecięcego bądź żłobka. Na
terenie gminy Więcbork nie funkcjonuje żadna forma opieki na dziećmi do lat trzech.Wnioskodawca deklaruje, że realizacja projektu będzie przebiegała zgodnie ze standardami dostępności stanowiącymi załącznik
do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020.

1 904 094,00

1 618 479,90

klub dziecięcy
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Więcbork

W ramach projektu powstanie żłobek z miejscami dla 15 dzieci we Włocławku. Żłobek będzie miał innowacyjną formułę muzyczno - językową i będzie pierwszym takim miejscem opieki nad dziećmi w powicie
włocławskim. Powstanie żłobka dzięki projektowi pozwoli na powrót do pracy rodziców/opiekunów dzieci, w głównej mierze kobiet. Celem głównym projektu est zwiększenie zatrudnienia 15 os. peniających funkcje
opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 15 nowych miejsc opieki dla 15 dzieci (8 K/7 M)w term. od 01.03.2018 do 31.03.2018 i bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki przez okres 24
miesięcy (od 01.04.2018 do 30.03.2020 na terenie woj.kujawsko-pomorskiego).Dzięki realiz. pr. zostaną osiągnięte wskaźniki prod.:-l-ba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 15 szt.;-l-ba
os.opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w progr. - 15 os.;Dzięki realiz. pr. zostaną osiągnięte wskaźniki rezultaty:-l-ba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,które funkcjonują po
zakończeniu pr.-15 szt.;-l-ba os.,które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka,po opuszczeniu progr.- 5 os. (83.3%);-l-ba os. wyłączonych z rynku pr. w związku ze
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3, które znalazły pracę po opuszczeniu progr.-9 os. (100%).Grupę docelową (gr. doc.) pr. stanowią:-6 os. fiz. w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pr. w
związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3;-9 os. fiz. powracających na rynek pr. po urlopach macierzyńskich/rodzicielskichWybór terenu,w którym będzie realizowany projekt - miasto Włocławek nastąpił w związku z przeprowadzoną przez Wnioskodawcę diagnozą w oparciu na dane z Urzędu Miasta Włocławek, Urzędu Statystycznego i dok-tu "Opieka nad dziećmi do lat 3 w woj.kujawsko-pomorskim 2016"
stworzonym przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne - załącznikiem do regulaminu projektu.Projekt realizowany jest w partnerskie.

659 303,75

560 408,18

żłobek
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SUPER START NIEPUBLICZNY
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JUNIOR CLUB PRYWATNE
CENTRUM DZIECIĘCE DARIA
PIETRUSZA

1 519 407,30

Dwunasta Kamienica - miejsce dla dziecka i dla rodzica!

CEL PROJEKTU: Wzrost o 20 liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie opiekuna dziennego w Kamienicy 12 w Bydgoszczy oraz aktywizacja zawodowa 3 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat
3 do 30.06.2019 r. REZULTATY I PRODUKTY (KLUCZOWE): I. Wskaźniki rezultatu: a) Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu:
14 os. b) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 6 os. II. Wskaźniki produktu: a) Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych
wsparciem w programie: 20 os. b) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 20. GRUPA DOCELOWA: 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. Będą to osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub
pracujące lub uczące się na terenie Miasta Bydgoszczy.ZADANIA: I. Przygotowanie miejsc opieki nad dziećmi (IV-VI.2018 r.), II. Opieka nad dziećmi i aktywizacja zawodowa (V.2018 r. - VI.2019 r.), Projekt zakłada
realizację działań kompleksowych, obejmujących działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy - zgodnie z kryt. premiującym B.2.7. WARTOŚĆ PROJEKTU: 372 366,93 zł.
Zgodnie z kryterium dostępu B.1.5 w projekcie założono, iż co najmniej 60% kosztów bezpośrednich w projekcie przeznaczonych jest na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (283 573,54 zł tj.
95,19%; udział kosztów bezpośrednich przeznaczonych na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest większy niż 60% o ponad 20% - kryterium premiujące B.2.5).

372 366,93

316 511,89

Żłobek „Akademia Malucha”

Wnioskodawca w ramach przedmiotowego projektu utworzy w nowo powstałym żłobku przy ul . Karpackiej 54 w Bydgoszczy 40 nowych miejsc. Celem projektu jest powrót na rynek pracy 40 osób pełniących funkcje
opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących/pracujących/uczących się w p. bydgoskim, m. Bydgoszczy poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki i sfinansowanie bieżącej opieki dla 40 dzieci w żłobku w
Bydgoszczy. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące kluczowe wskaźniki produktu: -liczba osób opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie- 40 os.; -liczba utworzonych miejsc
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 40 szt. Kluczowe wskaźniki rezultatu: -liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po
opuszczeniu programu - 16 szt.; -liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 22 os. Grupę docelową projektu stanowią: 1) osoby bezrobotne lub osoby
bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 / 24 osoby; 2) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 / 16 osób. W celu realizacji projektu
opieką zostanie objęte 40 dzieci w wieku do lat 3, dla opieki nad którymi zostanie zaangażowanych 8 opiekunów oraz 1 pielęgniarka. W ramach proj. zostanie zrealizowane Zadanie 1 „Utworzenie 40 nowych miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku” oraz Zadanie 2 „Bieżące funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki w żłobku”.

1 745 514,00

Happy Kids - pierwszy żłobek w Brodnicy

Celem projektu jest ułatwienie godzenia życia zawodowego i rodzinnego 60 mieszkańców Brodnicy w okresie kwiecień 2018 – czerwiec 2019. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i prowadzenie przez 15
miesięcy nowego żłobka dla 60 dzieci do lat 3 (typ 2 projektu).W ramach projektu powstanie żłobek w mieście, w którym brakowało do tej pory takiej placówki, dzięki czemu jego mieszkańcy będą mogli pełniej
skorzystać z usług opiekuńczych, co ułatwi im zafunkcjonowanie na rynku pracy.Projekt skierowany jest do mieszkańców Brodnicy w wieku aktywności zawodowej, wyłączonych z rynku pracy w związku ze
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych.Planowane rezultaty projektu to: utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 oraz funkcjonowanie 60 miejsc opieki po zakończeniu projektu; powrót na rynek pracy po przerwie na macierzyństwo 32 uczestników projektu oraz podjęcie lub poszukiwanie pracy przez 18
osób.Projekt realizowany będzie w okresie luty 2018 - czerwiec 2019; całkowity koszt realizacji projektu: 1 004 809,38 zł.
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1 483 686,90

żłobek
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1 004 809,38

854 087,97
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Brodnica

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
AKADEMIA MALUCHA
Żłobek dla dziecka - praca dla rodziców! Nowe możliwości w Akademii Malucha.
EWELINA URBAŃSKA

W ramach projektu (pr.)zostanie objęty żłobek Akademia Malucha,który znajduję się w Aleksandrowie Kujawskim (gm. Aleksandrów Kujawski,woj.kujawsko-pomorskie), w którym stworzony zostanie 1 oddział
żłobkowy. Celem pr. jest zwiększenie zatrudnienia 15 os. pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 15 nowych miejsc opieki dla 15 dzieci (8 K/7 M) od 01.VIII.2018 do 31.VIII.2020 na ter.
woj.kujawsko-pomorskiego.Dzięki realiz. pr. zostaną osiągnięte wskaźniki prod.:-l-ba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 15 szt.;-l-ba os.opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w
progr. - 15 os.;Dzięki realiz. pr. zostaną osiągnięte wskaźniki rezult.:-l-ba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,które funkcjonują po zakończeniu pr.-15 szt.;-l-ba os.,które powróciły na rynek pracy
po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka,po opuszczeniu progr.-6 os. (85,7%);-l-ba os.,pozostających bez pracy,które znalazły pracę po opuszczeniu progr.-8 os. (100%).Grupę docelową (gr. doc.)
pr. stanowią:-8 (6 K/2 M) os. wyłączonych z rynku pr. w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3;-7 (7 K) os. . powracających na rynek pr. po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich.W celu realiz. pr.
wsparciem zostaną objętych 15 (13 K/2 M) rodziców poprzez stworzenie 15 miejsc opieki dla 15 dzieci (8 K/7 M) do lat 3.W ramach pr. zostanie zrealiz. zadanie"Stworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat
3",w ram. którego,między innymi,zostaną zaplanowane wydatki:koszt bieżącego funkcjon. żłobka,wypłata wynagrodzeń dla opiekunów,zostaną zakupione niezbędne meble.Wybór terenu,w którym będzie realiz. pr.
nastąpił w związku z przeprowadzoną przez Przedszkole diagnozą w oparciu na dane z Urzędu Gminy,Urzędu Statystycznego i dok-tu "Opieka nad dziećmi do lat 3 w woj.kujawsko-pomorskim 2016"stworzonym
przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne (zał.do dok-cji konkurs.).

438 761,60

372 947,36

żłobek
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Aleksandrów Kujawski

CENTRUM
DOFINANSOWANIA
EUROEXPERT SŁAWOMIR
ZDZIARSKI

Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienia pracy 25 osobom z Gminy Zławieś Wielka poprzez utworzenie na
terenie tej Gminy 15 miejsc w żłobku i 10 miejsc w instytucji dziennego opiekuna do 30.06.2020 r. Dzięki realizacji projektu powstanie nowa placówka w miejscowości Stary Toruń (gmina Zławieś Wielka, 25 miejsc).
Dla potrzeb realizacji projektu zostanie zatrudnionych 3 opiekunów w żłobku, 2 opiekunów dziennych, dyrektor żłobka. Projekt adresowany jest do grup docelowych, które zostały opisane w sekcji C.2. wniosku. W
ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: 1. Utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku, 2. Utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie instytucji dziennego opiekuna,
3. Podniesienie kwalifikacji 2 opiekunom dziennym. Wskaźniki produktu: Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie-25 os., Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3-25 szt., Liczba dziennych opiekunów/kandydatów na dziennych opiekunów objętych wsparciem w projekcie-2 os. Wskaźniki rezultatu: Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu-7 os., Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu-10 os., Liczba utworzonych
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu-25 szt.; Liczba opiekunów dziennych, którzy uzyskali kwalifikacje/nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-2 os. Dla
potrzeb realizacji żłobka Wnioskodawca zatrudni nauczycieli zajęć dodatkowych. Ponadto, zatrudni sprzątaczkę, zapewni wyżywienie dzieciom, przystosuje i wyposaży sale, zamontuje i zakupiony plac zabaw,
pomoce dydaktyczne, zabawki oraz środki czystości i higieniczne itp. Wartość projektu wynosi: 1 319 307,60 zł.

1 319 307,60

1 121 411,46
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1 787 538,00
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Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Bydgoszczy - zwiększenie aktywności zawodowej
rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat

Cel gł.: zwiększenie aktyw. zawodowej grupy docelowej tj. 50 os.(27 K-kobiet) sprawuj. opiekę nad dziećmi do l.3, p. utworzenie nowego żłobka na 50 miejsc(5 gr. x 10 miejsc, w tym dost.do os.z niepełnospr)
dział.zg.z ust.o op.nad dziećmi do lat 3 oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzym. przez max 24 miesiące, w nowopowst. grupach, w Bydgoszczy, w latach 2018-2020.Gr. docel.(GD)-to os. fizyczne w wieku aktyw.
zawod:?bezrobotne lub bierne zawod., pozost. poza rynkiem pracy w zw.ze sprawow.opieki nad dziećmi do l.3-25 os(14 K-kobiety), w tym os. na url.wychowawcz.?pracujące-powrac. na rynek pracy po urlopie
macierzyń.lub rodziciel,spraw. opiekę nad dziećmi do l.3-25 os(13 K)W zakresie GD:?liczebność wynika z potenc.infrastrukt?stos.% os. pracuj. do nieaktyw.zawod.-wynika ze statystyk dot. wojew.i gminyCele
szczegółowe:?Zwiększenie liczby miejsc żłobkowych w gminie p. utworzenie 50 nowych miejsc?Zwiększenie możliwości podjęcia pracy w gm. p. 50 os. z GD(27 K) poprzez pokrycie kosztów utrzymania(p. max 24 mce) dzieci w żłobkuPrzewidziano 1 zad: Utworzenie nowych m.opieki nad dz.do l.3(..).Bież. utrzym.obejmie:0wynag.opiekuna w żłob.0koszty wyżyw.dzieci(z dost.diety do dz.z niepeł.)0najem(wg stawki
rynk.)0ogrzewanie0opłaty(woda,prąd,gaz)0utrzym. czystościWskaźniki(gł. rezultaty i produkty proj)wyrażają liczby:?os.opiekuj.się dziećmi w w.do lat 3 objętych wsparciem-50(27K)?utworz.miejsc opieki nad dziećmi
w w. do l.3-50?os.kt. powróciły na ryn. pracy po przerwie zw.z urodz./ wychow. dziecka,po opuszczeniu progr.-25(13K)?os. pozost. bez pracy,kt. znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszcz. progr.-25(14K)?utworz.
miejsc opieki nad dziećmi w w.do l.3,które funkcj.po zakończ.proj-50Proj. przycz.się do realiz. celów szczeg. dział.8.4.1 poprzez otworz.nowego żłobka, umożliwiaj. aktywizację zawod. zwłasz.K i powst.trwałych,
wysok.jakosci miejsc opieki żłobkowej.Okres realizacji proj. od 2018-10-01 do 2020-12-31Całk. wartość proj. 1 787 538,00 złWartość dofinan. 1 519 407,30 zł

Gdy dziecko bawi się z rówieśnikami, rodzic pracuje

44

45

46

47

48

PRYWATNE PRZEDSZKOLE
ANGLOJĘZYCZNE MAŁY MIŚ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WOJSKOWE ZAKŁADY
LOTNICZE NR 2 SPÓŁKA
AKCYJNA

WYŻSZA SZKOŁA
GOSPODARKI W
BYDGOSZCZY

FINIS JUSTYNA MYTLEWSKA

"OLAS" ŁUKASZ SCHREIBER

Opiekuńczy Mały Mis

Zasadniczym celem projektu „Opiekuńczy Mały Miś” jest zwiększenie ilości dostępnych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez udostępnienie 32 miejsc opieki nad dziećmi w Grębocinie w okresie od 15.08.2017 r.
do 14.08.2019 r. Żłobek będzie zlokalizowany przy ul. Toruńskiej 4A w Grębocinie na terenie gminy Lubicz. Wedle danych z Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych z 2017 roku w gminie Lubicz obecnie funkcjonują
tylko 2 żłobki. Wnioskodawca zauważył potrzebę utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi, dzięki czemu rodzice mogliby dokonać aktywizacji zawodowej i powrócić na rynek pracy. Grupę docelową projektu
będą stanowiły 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. Główne przedsięwzięcia założone w ramach projektu to: świadczenie usług opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci w wieku do lat 3, dostosowanie i wyposażenie
sal żłobka, szatni oraz utworzenie placu zabaw w pełni dostosowanego do grupy wiekowej dzieci. W związku z tak wysokim współczynnikiem bezrobocia w województwie kujawsko – pomorskim projekt wychodzi
naprzeciw osobom, które pragną powrócić na rynek pracy, niemniej jednak w wyniku zbyt małej ilości miejsc opieki nad dziećmi nie są w stanie tego dokonać. Uczestnicy projektu otrzymają realną pomoc w postaci
miejsca, gdzie będą mogli zostawić bezpiecznie swoje pociechy, sami zaś będą mogli powrócić do życia zawodowego.

1 084 536,00

921 855,60

żłobek
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Toruń, Lubicz

Lotniczy żłobek

Głównym celem projektu „Lotniczy żłobek” jest zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Żłobek mieścił się będzie przy ul. Szubińskiej 32 w Bydgoszczy. Na terenie Gminy Miasta Bydgoszcz w 2015 r. funkcjonowało tylko 9 żłobków oraz 6 klubów dziecięcych. Wnioskodawca zauważył potrzebę utworzenia
nowych miejsc opieki nad dziećmi, pozwalając przy tym rodzicom na powrót na rynek pracy. Grupę docelową będą tworzyć 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. Grupę docelową w niniejszym projekcie stanowią osoby, które mieszkają,
pracują bądź uczą się na terenie Miasta Bydgoszczy. Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to: świadczenie usług opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci w wieku do lat 3,
dostosowanie i wyposażenie sal żłobka, szatni oraz utworzenie placu zabaw w pełni dostosowanego do grupy wiekowej dzieci. W związku z tak wysokim współczynnikiem bezrobocia w naszym województwie projekt
wychodzi naprzeciw uczestnikom, którzy chcą powrócić na rynek pracy a z przyczyn niewystarczającej ilości miejsc opieki nad dziećmi są zmuszeni pozostać w domach. Uczestnicy projektu otrzymają realną pomoc w
postaci miejsca, gdzie będą mogli zostawić bezpiecznie swoje pociechy, sami zaś będą mogli powrócić do życia zawodowego.

1 019 725,00

866 766,25

żłobek

30

Bydgoszcz

Aktywność zawodowa i rodzicielstwo - to możliwe!

CEL PROJEKTU:Wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie opiekuna dziennego o 20 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz aktywizacja zawodowa 3 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad
dziećmi do lat 3 do 31.03.2019 r.REZULTATY I PRODUKTY (KLUCZOWE):I. Wskaźniki rezultatu:a) Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po
opuszczeniu programu: 14 os.b) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 6 os. II. Wskaźniki produktu:a) Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku
do lat 3 objętych wsparciem w programie: 20 os.b) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 20.GRUPA DOCELOWA: 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. Będą to osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu
cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie miasta Bydgoszczy.ZADANIA: I. Przygotowanie miejsc opieki nad dziećmi (I-III.2018 r.),II. Opieka nad dziećmi i aktywizacja zawodowa (IV.2018-III.2019 r.).Projekt
zakłada realizację działań kompleksowych, obejmujących działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy - zgodnie z kryt. premiującym B.2.7.WARTOŚĆ PROJEKTU: 420 366,93
zł.Zgodnie z kryterium dostępu B.1.5 w projekcie założono, iż co najmniej 60% kosztów bezpośrednich w projekcie przeznaczonych jest na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (321 973,54 zł tj.
95,74%; udział kosztów bezpośrednich przeznaczonych na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest większy niż 60% o ponad 20pp - kryterium premiujące B.2.5).

420 366,93

357 311,89

dzienny opiekun

20

Bydgoszcz

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej placówce Żłobka Montessori im.
Aniołów Stróżów drogą do umożliwienia mamom powrotu na rynek pracy.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia kobiet po urodzeniu dziecka oraz zwiększenie usług świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w Toruniu. Realizacja projektu umożliwi świadczenie usług opiekuńczych na
najwyższym poziomie, w małej grupie. W efekcie realizacji celów powstanie placówka Montessori jedyna w takim standardzie w Polsce, przy założeniu symbolicznej opłaty ponoszonej przez rodziców.Realizacja
projektu umożliwi osiągnięcie dwóch głównych produktów: zaangażowanie 5 osób opiekujących się dziećmi do lat 3 i utworzenie 5 miejsc opieki. Wskaźnikami rezultatu są: 3 osoby powracające na rynek pracy, 2
osoby pozostające bez pracy i liczba (5szt) utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu.Projekt obejmuje swym działaniem szczególną grupę docelową - mamy
wracające na rynek pracy. Zazwyczaj powrót do pracy po urodzeniu dziecka stanowi duże wyzwanie dla kobiet i wiąże się z wieloma problemami. Realizując projekt chcemy wyjść naprzeciw potrzebom rodzin. Poza
świadczonymi usługami opiekuńczymi żłobek będzie również wspierać rodziny w wychowaniu i rozwoju dziecka. Główne zadania realizowane w ramach projektu polegają na utworzeniu nowego żłobka w Toruniu i
funkcjonowaniu tej placówki przez 2 lata trwania projektu i kolejne lata obejmujące nie tylko okres trwałości projektu. Żłobek będzie oferował program wychowania i edukacji oparty na pedagogice dr Montessori,
zrealizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o opiece nad dziećmi poniżej 3 roku życia oraz ze Standardów jakości opieki nad dziećmi do lat 3.Potencjał osobowy i dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy w
zakresie prowadzenia żłobka pozytywnie wpłynie na realizację projektu. Stworzenia niezwykłej przestrzeni na terenie Torunia dla dzieci i ich rodzin wysokim standardem i jakością z pewnością będzie przyciągała
uwagę nie tylko osób zainteresowanych żłobkiem, ale również szerokiego grona nauczycieli z całej Polski.

276 188,00

234 759,80

żłobek

5

Toruń

Nowe miejsca żłobkowe w Krainie Smerfa w Grudziądzu - zwiększenie aktywności zawodowej
rodziców i opiekunów dzieci do lat 3

Celem gł. jest zwiększenie aktywnosci zawodowej grupy docelowej tj.15 os. (min.8K) spraw. opiekę nad dziećmi do l.3, p. utworzenie nowego żlobka(1 nowa gr.,15 miejsc, w tym dost.do os.z niepełnospr) dział.zg.z
ust.o op.nad dziećmi do lat 3 oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dzieci w nowopowst. grupie, w Grudziądzu, w latach 2017-2019Grupa docelowa (GD) - to osoby fizyczne w wieku aktyw. zawod:?
Wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawow.opieki nad dziećmi do lat 3-7 os(4 K-kobiety)? Powracające na rynek pracy po urlopie macierzyń.lub rodziciel- 8 os(4 K)W zakresie GD:? wielkośc wynika z
potenc.infrastrukt? stos.% os. aktywnych do nieaktyw.zawod. - wynika ze statystyk dot. obszaru wojew.i gminyCele szczegółowe:? Zwiększenie liczby miejsc żłobk. w gminie p. utworzenie 15 nowych miejsc w l.20172019 w Grudziądzu? Zwiększenie możliwości podjęcia pracy w gm. p. 15 os. z GD poprzez pokrycie kosztów utrzymania, w l.2017-2019 w GrudziądzuPrzewidziano 1 zad: Utworzenie nowych m.opieki nad dz.do lat
3,w tym dost.do niepełnos.zgodnie z ustawą i pokryw.kosztów bież.utrzyma.Bież. utrzym.obejmie:0 wynag.opiekuna w żłob.-Lider0 koszty wyżyw.dzieci (z dost.diety do dz.z niepeł.)-Partner(ze względu na
szczegól.doświadcz)0najem0ogrzewanie0opłaty(woda,prąd,gaz)0utrzymanie czystościWskaźniki (główne rezultaty i produkty proj)wyrażają liczby:? os.opiekuj.się dziećmi w w.do lat 3 objętych wsparciem-15(8K)?
utworz.miejsc opieki nad dziećmi w w. do l.3-15? os. kt. powróciły na ryn. pracy po przerwie zw.z urodz./ wychow. dziecka,po opuszczeniu progr.-8 (4K)? os. pozost. bez pracy,kt. znalazły pracę lub poszukują pracy
po opuszcz. progr. -7 (4K)? utworz. miejsc opieki nad dziećmi w w.do l.3,które funkcj.po zakończ.proj-15Wskaźnik specyficzny dla proj:?liczba funkcjonujących miejsc opieki nad dz.do l.3-15Proj. przycz.się do realiz.
celu szczeg.5 dział.8.4.1 poprzez otworz.nowego żłobka, umożliwiaj. aktywizację zawod. zwłasz.K i powst.trwałych, wysok.jakosci miejsc opieki złobkowej.

496 545,00

422 063,25

żłobek

15

Grudziądz

49
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51

52

53

CEL PROJEKTU:Wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie opiekuna dziennego o 20 w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym oraz aktywizacja zawodowa 3 osób pełniących funkcje
opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 do 31.03.2019 r. REZULTATY I PRODUKTY (KLUCZOWE):I. Wskaźniki rezultatu:a) Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem
dziecka, po opuszczeniu programu: 14 os.b) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 6 os.II. Wskaźniki produktu:a) Liczba osób opiekujących się
dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 20 os.b) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 20.GRUPA DOCELOWA: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.Będą to osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu
Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie miasta Bydgoszczy.ZADANIA:I. Przygotowanie miejsc opieki nad dziećmi (I-III.2018 r.),II. Opieka nad dziećmi i aktywizacja zawodowa (IV.2018-III.2019
r.),Projekt zakłada realizację działań kompleksowych, obejmujących działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy - zgodnie z kryt. premiującym B.2.7.WARTOŚĆ PROJEKTU:
420 366,93 zł.Zgodnie z kryterium dostępu B.1.5 w projekcie założono, iż co najmniej 60% kosztów bezpośrednich w projekcie przeznaczonych jest na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (321
973,54 zł tj. 95,74%; udział kosztów bezpośrednich przeznaczonych na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest większy niż 60% o ponad 20pp - kryterium premiujące B.2.5).

420 366,93

357 311,89

dzienny opiekun

20

Bydgoszcz

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
Nowe miejsca żłobkowe U Cioci Kloci w Inowrocławiu - zwiększenie aktywności zawodowej
I ŻŁOBEK „U CIOCI KLOCI” SP.
rodziców / opiekunów dzieci do lat 3
Z O.O.

Celem gł.jest zwiększenie aktywności zaw.grupy docelowej tj.15 os. (min.8K) spraw. opiekę nad dziećmi do l.3, poprzez utworzenie nowego żlobka (1 nowa gr.,15 miejsc, w tym dost.do os.z niepełnospraw.) dział.zg.z
ust.o op.nad dziećmi do lat 3 oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dzieci w nowopowst. grupie, w Inowrocławiu, w latach 2017-2019Grupa docelowa (GD) - to os. fizyczne w wieku aktywn. zawodowej:?
Wyłączone z rynku pracy w zw. ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3-7 os. (4 K-kobiety)? Powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim-8 os. ( 4 K)W zakresie GD:? wielkość wynika z
potenc.infrastrukt? stos.% os. aktywnych do nieaktyw.zawod./bezrobotnych - wynika ze statystyk dot. obszaru wojew.i gminyCele szczegół.(real.w l.2017-2019 w Inowrocławiu):? Zwiększenie liczby miejsc
żłobkowych w gminie p. utworzenie 15 nowych miejsc? Zwiększenie możliwości podjęcia pracy w gm. p. 15 os. z GD p. pokrycie kosztów utrzymaniaW proj.przewidziano 1 zad.: Utworzenie nowych m.opieki nad
dz.do lat 3,w tym dost.do niepełnos.zgodnie z ustawą i pokr.kosztów bież.utrzymaniaBież. utrzym.obejmie:0 wynag.opiekuna w żłob.-Lider0 koszty wyżyw.dzieci (z dost.diety do dz.z niepeł.)-Partner (ze względu na
szczegól.doświadczenie).0 energia elektr0 opał(pellet)0 czynszWskaźniki (główne rezultaty i produkty projektu) wyrażają liczby:? os.opiekuj.się dziećmi w w.do lat 3 objętych wsparciem-15 (8K)? utworz.miejsc opieki
nad dziećmi w w. do l.3- 15 ? os., kt. powróciły na ryn. pracy po przerwie zw.z urodz./ wychow. dziecka, po opuszczeniu progr-8 (4K)? os. pozost. bez pracy, kt. znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszcz. progr-7
(4K)? utworz. miejsc opieki nad dziećmi w w.do l.3, które funkcj.po zakończ.proj-15Wskaźnik specyficzny dla proj:?liczba funkcjonujących miejsc opieki nad dz.do l.3-15Proj. przycz.się do realiz. celu szczeg.5
dział.8.4.1 poprzez otworz.nowego żłobka, umożliwiaj. aktywiz. zawod. zwłasz.K i powst.trwałych, wysok.jakosci miejsc opieki

496 477,50

422 005,87

żłobek

15

Inowrocław

GMINA GRUDZIĄDZ

Gmina Grudziądz pomaga maluchom

Projekt realiz. będzie na terenie Gminy Grudziądz,pow.grudziądzkiego,woj. kujawsko-pomorskiego.Celem proj.jest zwiększ. kompet. opiekunów dziennych i utworzenie miejsc opieki nad dz.do l.3.Projekt jest ważny
dla społeczeń.i przyniesie szerokie korzyści.W kateg. długoterm. przynosić będzie korzyści dla dzieci do l.3 zapewniając im opiekę w miejscach do tego dostos. oraz możliwości lepszego rozwoju społ.Gmina Gr-dz
posiadać będzie rejestr dzien. opiek. przygot. do pełnienia tej roli.Osoby opiek. się dz. do lat 3,będą mogły podjąć pracę zarobkową.Proj. zakłada utw.9 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u 3 dzien.opieku,w3
miejscow. w Gm.Grudziądz.Opieka nad dziećmi będzie spraw. przez dziennych op.w lokalach,do których posiadają tytuł prawny.W ramach proj.przeszk. 3 opiek.dzien.,którzy po ukończ szkolenia nabędą
kompetencje do sprawow.opieki nad dz.do l.3.Opiek.dzienni wybrani w drodze otwart.konkursu ofert do prow.zajęć op-wych.i eduk.otrzymają niezb.sprzęty i pomoce dyd. na czas trwania projektu.Wszystkie sprzęty
i pom. dostos. będą do możliwości psychofiz.dz.,wspomag.rozwoju i prow. terapii dz.i ze spec. potrzebami edukac.W ramach proj. przewidujemy żywienie dz.w formie cateringu.Opiek.dzien. sprawować będzie
opiekę nad 3dz.(doc.5) do 10 gdz dziennie,w term.od 1.09.2016r.do 31.08.2017r.w ramach proj.W tym czasie sfinansujemy wynagr.op.dz.w części odp.kosztom op.nad dziec. skier.w ramach proj., bad.lek.sanitepidem, ubezp.od odp. cywil.za szkody wyrządzone przez op.dzień. przy sprawow. opieki.Dzienne zaangaż. opiekuna uwzględnia potrzeby rodzic.ponieważ pozwoli na dowiezienia dz. do op. i dotarcia na czas do
pracy.Proj.będzie realiz.przez14mies.Po tym okresie Gm.Gr-dz zapewni utrzymanie miejsc op.nad dz.i do l.3 przez min.2 l.od zak. proj.Wartość proj.to kwota:261625,95zł w tym wartość dofinansowania ze środków
unijnych:222382,05 zł, wkład własny beneficjenta w wysokości 39243,90 zł wniesiony będzie w postaci pieniężnej.

261 625,95

222 382,05

dzienny opiekun

9

Grudziądz

Szczęśliwy maluch, zadowolony rodzic

Jednym z celów europejskiej strategii „Europa 2020” jest zapewnienie wszystkim najmłodszym Europejczykom dobrego startu poprzez upowszechnienie wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki. Nasz kraj plasuje
się na ostatnich pozycjach w rankingach dostępności usług opiekuńczych zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym jak i poniżej 3 roku życia. Jest to istotny problem, szczególnie dla kobiet chcących podjąć pracę po
urodzeniu dziecka. Celem niniejszego projektu jest otwarcie 2 żłobków niepublicznych - na 25 miejsc w Inowrocławiu i na 15 miejsc w Mogilnie/Świerkówcu, dzięki czemu wzrośnie liczba miejsc opieki nad dzieckiem
do lat 3. Otwarcie placówek pozwoli na objęcie opieką i wczesną edukacją, w czasie realizacji projektu, grupy 40 dzieci do lat 3 oraz umożliwi powrót na rynek pracy ich matkom, co przyczyni się do wzrostu
aktywności zawodowej, a co za tym idzie będzie przeciwdziałać negatywnym skutkom bezrobocia i wykluczenia społecznego. Aby rodzice bez obaw decydowali się na powierzenie swego dziecka opiece zewnętrznej
nasze żłobki będą oferowały usługi wysokiej jakości. Służyć temu będą bardzo dobrze wyposażone obiekty, miła i przyjazna atmosfera oraz otwarta postawa wobec rodziców. Realizacja projektu odbywać się będzie
w okresie od 1.07.2016 do 30.06.2018 i w okresie trwałości, tj. przez kolejne 2 lata. Wartość projektu 1 968 180PLN Produkt - liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 40 miejsc Rezultat liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które będą funkcjonowały po zakończeniu projektu - 40 miejsc

1 968 180,00

1 672 953,00

żłobek

40

Mogilno, Inowrocław, powiat
mogileński, powiat
inowrocławski

W żłobku w Mogilnie jak u Mamy

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Mogilno, gdzie w roku 2015 nie funkcjonowały placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Gmina Mogilno jest jedną z większych podstawowych jednostek
administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje ona powierzchnię 25 620 ha. Zaludnienie miasta wg danych ze strategii rozwoju to 11 931 mieszkańców; wsi-12 793 osób. Ogólna powierzchnia
obszaru miasta wynosi 832 ha, a obszaru wiejskiego 24 788 ha (dane z roku 2014). W strukturze użytkowania gruntów w granicach miasta przeważają użytki rolne -458 ha (55,05% powierzchni obszaru miasta), w
obszarze wiejskim zajmują one z kolei 20 694 ha (83,48% powierzchni obszaru wiejskiego). Problemem gminy jest dość duże bezrobocie. W styczniu 2015 r. stopa bezrobocia w powiecie mogileńskim wynosiła
19,7%przy stopie bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim 16,4% i w kraju 12,0%. Przy strukturze społeczeństwa 111 kobiet na 100 mężczyzn pilnie należy zaktywizować do pracy kobiety. Jednak pozostaje
problem opieki nad dzieckiem. Projekt przewiduje rozpoczęcie działalności żłobka dla 48 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do lat 4). W okresie od kwietnia do sierpnia 2016
r. zostanie utworzony w Gminie Mogilno na działce sąsiadującej z przedszkolem samorządowym nr 3 - żłobek. Od września 2016 r. w ramach projektu "W żłobku w Mogilnie jak u Mamy" będą uczęszczały dzieci.
Kwota dofinansowania projektu wynosi ok. 1,5 mln zł.

1 525 216,70

1 296 434,19

żłobek

48

Mogilno

WYŻSZA SZKOŁA
GOSPODARKI W
BYDGOSZCZY

CENTRUM OPIEKUŃCZOEDUKACYJNE S.C. BARBARA
RYDLICHOWSKA, EWA
KORPUSIŃSKA-PRUSAK

GMINA MOGILNO

Fachowa opieka - spokojna praca

54
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STOWARZYSZENIE DOROŚLI
DZIECIOM

Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim

Projekt jest skierowany na zwiększenie szans na rynku pracy osób, które są nieaktywne zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub/i wychowaniem dziecka. W szczególności wzmacniany będzie
powrót kobiet na rynek pracy poprzez stworzenie nowych 45 (22 żłobek i 23 dzienni opiekunowie) miejsc w placówce zajmującej się opieką nad dzieckiem do lat 3 - w żłobku oraz poprzez utworzenie nowych miejsc
opieki nad dziećmi w formie instytucji dziennego opiekuna. Projekt jest kontynuacją oddolnych działań mieszkańców, NGO kiedy to w czerwcu 2011 rodzice małych dzieci skupieni wokół działań prowadzonych przez
Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom” podjęli inicjatywę lokalną związaną z utworzeniem Centrum Małego Dziecka i Rodziny w skład którego wchodzić będzie Klub Dziecięcy i Żłobek. W dniu 3 czerwca 2011 roku wręczyli
na ręce P. Burmistrza i Radnym Rady Miej. w Sępólnie Kraj. petycję w sprawie podjęcia działań w tym zakresie. Zebrali również ok. 1000 podpisów mieszkańców popierających w/w inicjatywę. Dzięki współpracy
Gminy Sępólno Krajeńskie, Stowarzyszenia Dorośli Dzieciom oraz innych publicznych instytucji i mieszkańców udało się stworzyć kompleksowy i wieloletni program wspierający z jednej strony aktywizację zawodowa
mieszkańców a z drugiej strony program wspierający rodzinę. Niniejszy projekt jest działaniem komplementarnym z aktualnie realizowanym Programem MALUCH 2015, w ramach którego rozbudowano
infrastrukturę istniejącego Centrum Małego dziecka i Rodziny. Takie działanie pozwoli zachować trwałość projektu i wypracowanych rezultatów. Projekt wypełnia kryteria premiujące - pierwszeństwo udziału osób
zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP oraz utworzenie instytucji dziennego opiekuna - ponad 100% miejsc w stosunku do ogólnej liczby utworzonych miejsc w żłobku. Projekt jest zgodny z zasadą
zrównoważonego rozwoju- racjonalne gospodarowanie zasobami w ramach projektu.

2 074 579,30

1 763 389,30

Żłobek Złota Rybka

Celem projektu jest ułatwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego 24 mieszkańców Torunia w okresie kwiecień’17 - marzec’18. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i prowadzenie przez 12 miesięcy
nowej grupy żłobkowej dla 24 dzieci do lat 3. W ramach projektu istniejący w dzielnicy Podgórz oddział zostanie rozszerzony o nowe miejsca, dzięki czemu mieszkańcy tzw. lewobrzeżnej części Torunia będą mogli
pełniej skorzystać z tego typu usług, co ułatwi im zafunkcjonowanie na rynku pracy. Projekt skierowany jest do mieszkańców Torunia w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych, a także ich dzieci. Planowane rezultaty projektu to: powrót na rynek pracy
po przerwie na macierzyństwo 14 uczestników projektu, podjęcie lub poszukiwanie pracy przez 6 osób (margines 4 osób wynika z możliwości wystąpienia różnych czynników losowych, np. zmiana sytuacji rodzinnej,
poważna choroba dziecka, itp.). Projekt realizowany będzie w okresie marzec 2017 - kwiecień 2018; całkowity koszt realizacji projektu: 367 755,00 zł.

367 755,00

Edukacja od żłobka

Obecnie na terenie Gminy Golub-Dobrzyń nie funkcjonuje żadna placówka zapewniająca opiekę dzieciom poniżej 3 roku życia. Istnieją tylko przedszkola, które przyjmują dzieci od trzeciego roku życia, co niestety nie
spełnia oczekiwań mieszkańców. Głównym celem projektu jest stworzenie miejsc opieki dzieciom do 3 lat i zapewnienie im odpowiednich zajęć. W ramach projektu powstanie żłobek,który zostanie zlokalizowany
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowitem. Poprzez stworzenie żłobka, zostaną zmniejszone różnice edukacyjno-rozwojowe u dzieci z terenów wiejskich, które do tej pory nie były objęte wczesną edukacją,
co skutkowało późniejszymi różnicami w wynikach edukacyjnych oraz zmniejszy problemy kobiet wykluczonych zawodowo. Promowanie nowoczesnego modelu społeczeństwa, w którym kobiety i mężczyźni mają
równe prawa wzmocni pozycję kobiet w życiu społeczno-ekonomicznym i wyrówna ich szanse na rynku pracy. Grupa docelowa projektu to dzieci po ukończonym 20 tygodniu do 3 roku życia- jedna grupa 10 osobowa
oraz osoby w wieku aktywności zawodowej, które poprzez sprawowanie opieki nad dzieckiem do 3 lat zostały wykluczone z możliwości podjęcia zatrudnienia lub też osoby wracające na rynek pracy po urlopach
macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych. Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to: - upowszechnienie opieki dla dzieci do lat 3; - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów
wiejskich; - upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez stworzenie możliwości podjęcia pracy dla kobiet. W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie sal żłobkowych (meble,
krzesełka itp.) oraz materiały dydaktyczne (klocki, gry dydaktyczne, zabawki). Powstanie także plac zabaw w pełni dostosowany do grupy wiekowej dzieci.

żłobek , dzienny
opiekun

45

Sępólno Krajeńskie

312 591,75

żłobek

24

Toruń

299 925,00

254 936,25

żłobek

10

Golub-Dobrzyń - gmina wiejska

STREFA EDUKACJI E=MC2 SP.
Żłobek "Lucky Bebe"
Z O.O.

Celem projektu jest utworzenie żłobka "Lucky Bebe" zapewniającego stale funkcjonujące 34 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w lokalu przy ul. Chełmińskiej 206, Grudziądz spełniającego wymogi lokalowe i
sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub
dziecięcy (Dz.U.poz.925), w okresie 1.03.2017 do 30.06.2017 r. oraz zapewnienie jego funkcjonowania w ramach projektu w okresie 1.07.2017 do 30.06.2019. Głównym produktem projektu będzie powstanie 34
nowych miejsc opieki nad dziećmi o lat 3. W ramach projektu opieką zostanie objętych 51 dzieci (26 chłopców i 25 dziewczynek). Dzięki objęciu opieką 51 dzieci ich rodzice/opiekunowie prawni 51 osób (w tym 50K),
będą mieli możliwość powrotu na rynek pracy, 31 z nich (w tym 30 K), podejmie pracę bądź będzie jej aktywnie poszukiwać. Projekt skierowany jest do opiekunów prawnych/rodziców i ich dzieci, którzy uczą się,
pracują lub zamieszkują na obszarze Grudziądza (zgodnie z KC weryfikowane na podstawie oświadczenia), będących w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki
nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym. Zadania w projekcie: W ramach projektu zostanie zrealizowane niezbędne
wyposażenie/doposażenie sal przeznaczonych do opieki na dziećmi do lat 3, a od lipca 2017 r. będzie realizowana opieka nad dziećmi do lat 3 w nowo utworzonych 34 miejscach opieki. W ramach projektu za kwotę
31 920 zł zostanie zakupiony sprzęt (również środki trwałe) niezbędne do sprawowania opieki zgodnie z wymogami ustawowymi. poz. wydatkowanie związane z opieką nad dziećmi do lat 3. Wydatki :wynagrodzenia
personelu zatrudnionego w oparciu o umowy o pracę, koszty eksploatacyjne. W ramach wkładu własnego zostanie sfinansowane wyżywienie dzieci.

997 896,00

848 211,60

żłobek

34

Grudziądz

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU I
Pomagamy maluchom rozwinąć skrzydła
REKREACJI ZIEMI KUJAWSKOPOMORSKIEJ "FORMA"

Celem proj.jest zwiększ. dostępności miejsc świadcz. usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Włocławek poprzez utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi w żłobku oraz nabycie kwalifikacji przez 2
opiek.dziennych w okresie do 30.09.2018r. Dzięki realizacji proj.powstanie 1 nowy żłobek, w którym zostanie utworzonych 30 miejsc opieki nad dziećmi od ukończenia 20 tyg. życia do lat 3. Ponadto dla potrzeb
realizacji proj.zostanie zatrudnionych 6 opiek.(w tym 2 dziennych). Projekt adresowany jest do 3 grup docelowych.: 1.Dzieci do lat 3-30 os; 2.Osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy
w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracaj. na rynek pracy po urlopach macierzy./rodziciel./wychow.-30 os; 3.Opiekunowie dzienni–2 os. W ramach proj. zostaną zrealizowane
zad.:1.Utworzenie 30 miejsc w żłobku. 2.Nabycie kwalifikacji przez 2 opiek.dziennych. Wskaźniki rezultatu,które zostaną osiąg. dzięki realizacji proj:1.Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
które funkcjonują po zakończ. proj.–30 szt. 2.Liczba os. pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu–3os.(wskaź. klucz.WLWK 2014). Wskaźniki produktu: 1.Liczba
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat–30 szt; 2.Liczba os. opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie (wskaź.klucz. WLWK 2014)-30 os. Wskaźniki rezultatu (własne
Wnioskodawcy) 1. Liczba przeszkolonych dziennych opiekunów, którzy zostali zatrudnieni w nowo utworzonej placówce-2 os; wskaźniki produktu (własne Wnioskodawcy) 1.Liczba opiek.dziennych opiek. się dziećmi
w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie-2 os. Dla potrzeb realizacji proj.Wnioskodawca zatrudni również nauczycieli zajęć dodatkowych, dyrektora, intendentkę,sprzątaczkę,pielęgniarkę. Ponadto zapewni
wyżywienie,wyposażenie 2 sal,pomoce dydaktyczne, zabawki oraz środki czystości i higieniczne itp.Wartość proj. wynosi: 799 100 zł

799 100,00

679 235,00

żłobek , dzienny
opiekun

30

Włocławek

PRO-EDU SP. Z O.O.

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ
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STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU I
Pracujący rodzic to szczęśliwy maluch
REKREACJI ZIEMI KUJAWSKOPOMORSKIEJ "FORMA"

Celem projektu Pracujący rodzic to szczęśliwy maluch jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Zławieś Wielka poprzez utworzenie 10 miejsc opieki nad
dziećmi w formie dziennego opiekuna oraz nabycie kwalifikacji przez 2 opiekunów dziennych. Ponadto,dla potrzeb realizacji proj. zostanie zatrudnionych 2 opiek. dziennych. Proj. adresowany jest do 2 grup
docelowych: 1.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
macierzy./rodzicielskich/wychow.-10 os. 2. Opiekunowie dzienni–2 os. W ramach proj. zostaną zrealizowane zadania: 1.Utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3; 2. Nabycie kwalifikacji przez 2 opiek.
dziennych. Wskaźniki produktu:Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-10 szt.,Liczba dziennych opiekunów objętych wsparciem w projekcie-2os.,Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku
do lat 3 objętych wsparciem w programie-10 os. Wskaźniki rezultatu: Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu-10szt.,Liczba opiekunów dziennych,
którzy uzyskali kwalifikacje/nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-2os.,Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu lub
pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu-10os. Ponadto, Wnioskodawca zatrudni sprzątaczkę, zapewni wyżywienie, wyposażenie sal, pomoce dydaktyczne,
zabawki, środki czystości i higieniczne, wyposażenie placu zabaw itp. Wartość projektu: 205 186 zł.

205 186,00

174 408,10

dzienny opiekun

10

Zławieś Wielka

WYŻSZA SZKOŁA
GOSPODARKI W
BYDGOSZCZY

CEL PROJEKTU: Wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy dzięki dywersyfikacji usług w kierunku opiekuna dziennego do 30 czerwca 2018r. GŁÓWNE PRODUKTY I
REZULTATY: 1) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu - 25, 2) Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z
urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu - 25, 3) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 25, 4) Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych
wsparciem w programie - 25. GRUPA DOCELOWA: 1) Dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia (25 osób). 2) Rodzice dzieci, spośród których przynajmniej jedna z osób sprawujących
opiekę będzie osobą fizyczną w wieku aktywności zawodowej powracającą na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych (25 osób). ZADANIA: 1) Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń
(V-VI.2017r.) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 przez opiekunów dziennych. 2) Realizacja wsparcia przez opiekunów dziennych (VII.2017r.-VI.2018r.) - funkcjonowanie przez 12
miesięcy opieki nad 25 dziećmi do 3 roku życia. WARTOŚĆ PROJEKTU: 483 188,05 zł.

483 188,05

410 709,84

dzienny opiekun

25

Bydgoszcz

205 728,05

174 868,84

dzienny opiekun

10

Bydgoszcz, Osielsko, Dobrcz

Opiekun dzienny - praktyczne rozwiązanie dla rodzica

61

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
OPIEKUN DZIENNY - ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE
S.C. W.CHABOWSKA N.RAUS

CEL PROJEKTU: Wzrost o 10 dostępnych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie opiekuna dziennego w gminie Osielsko do 31 marca 2019r.GRUPA DOCELOWA: osoby fizyczne powracające na rynek pracy po
urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych. Zakłada się udział 9 osób powracających po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich oraz 1 osoby po urlopie wychowawczym, rodziców dzieci w wieku od
ukończenia 20 tyg. życia do 3 roku życia, mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie gminy Osielsko, Dobrcz lub Bydgoszczy. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU:-Liczba utworzonych miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 - 10,-Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu - 10.ZADANIA:-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (IIII.2018r.),-Realizacja opieki nad dziećmi do lat 3 (IV.2018r.-III.2019r.).WARTOŚĆ PROJEKTU: 205 728,05zł (dofinansowanie: 174 868,84zł)(koszt na 1 os. zgodnie z kryt. dost. nr B.1.8 nie przekracza iloczynu 10 miejsc i
kwoty 24 tys. zł)(koszt na 1 uczest. mieści się w przedziale gt;20 tys. złlt;22 tys. zł zgodnie z kryt. prem. C.2.6)

62

WYŻSZA SZKOŁA
GOSPODARKI W
BYDGOSZCZY

CEL PROJEKTU: Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Bydgoszczy dzięki rozszerzeniu zakresu usługi opiekuna dziennego o 2 osoby w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy do 31 marca
2019r.REZULTATY I PRODUKTY (KLUCZOWE):-Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 10,-Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu
projektu - 10.GRUPA DOCELOWA: Osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym, opiekujące się dzieckiem/dziećmi w wieku do
lat 3, mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie m. Bydgoszcz.ZADANIA:-Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń (I-III.2018r.),-Realizacja bieżącej opieki (IV.2018r.-III.2019r.) - przez 2 opiekunów dziennych dla 10
dzieci.WARTOŚĆ PROJEKTU: 205 728,05 zł(koszt na 1 os. zgodnie z kryt. dost. nr B.1.8 nie przekracza iloczynu 10 miejsc i kwoty 24 tys. zł)(koszt na 1 uczest. mieści się w przedziale gt;20 tys. złlt;22 tys. zł zgodnie z
kryt. prem. C.2.6)

205 728,05

174 868,84

dzienny opiekun

10

Bydgoszcz

"ZA JORDANEM" - KAMIŃSKA
Klub dziecięcy szansą na lepszą przyszłość rodzica i dziecka
BARBARA

Celem proj. jest wzrost dostępności miejsc świadcz. usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 12 miejsc w klubie dziecięcym na terenie Gminy Obrowo do 29.02.2020 r. Dzięki realizacji proj. powstanie 1
klub dziecięcy, w którym zostanie utworzonych 12 miejsc opieki nad dziećmi od ukończenia 1 roku życia do ukończenia lat 3. Projekt adresowany jest do 2 grup docelowych.: 1.Osoby fizyczne w wieku aktywności
zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracaj. na rynek pracy po urlopach macierzy./rodziciel./wychow.- 12 os; 2. Kluby dziecięce – 1. W ramach proj.
zostanie zrealizowane zad.:Utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcym. Wskaźniki rezultatu:1.Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończ. proj.–12 szt., 2. Liczba
osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu lub pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu
programu-12 os., wskaźniki produktu: 1.Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (WLWK )-12 szt, 2. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie-12
os. Dla potrzeb realizacji proj. Wnioskodawca zapewni 2 opiekunów, dyrektora i sprzątaczkę. Ponadto zadba o wyżywienie,wyposażenie sali i łazienek, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz środki czystości i
higieniczne, itp. Wartość proj. wynosi: 287 500,00 zł.

287 500,00

244 375,00

klub dziecięcy

12

Obrowo

MIASTO BYDGOSZCZ

Bydgoskie Żłobki Plus

Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i udostępnienie od 2018 roku 100 nowych miejsc opieki w ramach Bydgoskiego Zespołu Żłobków
Miejskich. Umożliwi to znacznej części osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej powrót na rynek pracy, z którego są wyłączeni w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3.Na miejsca oczekuje
obecnie 965 osób, z których zdecydowaną większość stanowią kobiety. Barierą w ich powrocie do pracy jest brak opieki nad dzieckiem. Nowe miejsca powstaną dzięki uzyskaniu dodatkowej powierzchni i
przekształceniom funkcjonalnym pomieszczeń w 5 żłobkach. W poszczególnych placówkach zostaną przeprowadzone prace remontowe, adaptacyjne, zakup stosownego wyposażenia. Przez 24 miesiące finansowane
będą koszty personelu, zatrudnionego w wymiarze wymaganym dla zapewnienia opieki 100 dzieciom. Projekt w znacznym stopniu wpłynie na poprawę dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w Bydgoszczy
i tym samym przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze.

2 393 337,18

2 034 336,60

żłobek

100

Bydgoszcz

Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka „Liczy się czas”

Okres realiz. proj.: 01.01.2019-31.03.2020. Proj. będzie realiz. na terenie GMT. Wspar. obj. będą Żłob.Miejs. nr 1 , Żłob.Miejs. nr 2 oraz Żłob. Miejs. nr 3. Proj. zakł. utw. nowych miejsc opieki do lat 3, w tym dostos.
do potrzeb dzieci z niepełnospr. w istniej. f. opieki przew. ustawą. W ŻM nr 1 powst. oddział żłob. na 25 miejsc, podobnie w ŻM nr 3. Natomiast w ŻM nr 2 utw. zost. klub dziec. na 25 miejsc. Łącznie zost. utworz. 75
nowych miejsc dla dzieci do l.3. Rozbudowa ŻM nastąpi w oparciu o proj. pn. Rozbud. i przebud. ŻM nr 1 przy ul. Bażyńskich 24-26 w Toruniu, ŻM nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 w Toruniu, ŻM nr 3 przy ul. Konstytucji 3
maja 16 w Toruniu" skład. w odp. na konk. Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-117/17 Poddz. 6.1.2. Dział. proj. współf. z EFS są powiązane z przedsięw. realiz. ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wspar.
w proj. zostan. obj. 75 os. (64K i 11M) fiz. w wieku aktyw. zaw. wył. z r.pracyw związku ze spraw. opiek. nad dziec. do l.3 lub powr. na r.pracy po rulop. macierz./rodzic.wych. Cel proj.: Wzrost dostęp. miejsc świad.
usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utw. 2-ch oddziałów żłobk. po 25 miejsc każdy oraz 1-go klubu dziec. na 25 miejsc do 31.03.2020 r. Produkt.: Liczba utw. miejsc w żłob., klubach dziec., u dziennych
opiekunów: 75. Rezultat: Liczba utw. miejsc w żłob., klubach dziec., u dzien. opiek., które po uzyskaniu dofinan. z EFS na utw. nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 funkcj. bezpoś. po zak. finan. działań.:
75. Zad.: 1 Utw. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ŻM nr 1 (oddział żłob.), 2 Utw. nowych miejsc opieki nad dziećmi do l.3 w ŻM nr 2(klub dziecięcy), 3 Utw. nowych miejsc opieki nad dziećmi do l.3 w ŻM nr
3 (oddział żłob.). Wniosk. deklaruje utrzym. trwałości nowo utworz. miejsc przez okres co najmniej 24 m-cy(B.1.7), Plan. okres finans. dział. bieżącej nowo utworz. miejsc. współfin. z EFS nie przekroczy 24 mcy(B.1.5). Proj. jest zgod. z RPO WK-P i SZOOP na lata 2014-2020((A.2.1).

1 591 271,40

1 352 580,69

żłobek , klub
dziecięcy

75

Toruń
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GMINA MIASTA TORUŃ

Fachowa opieka - szczęśliwa rodzina

"Wracam do pracy Zieloną Drogą"

Projekt "Wracam do pracy Zieloną Drogą" (P) skierowany jest do 15 osób fiz. z Torunia oraz gmin ościennych (Lubicz, Obrowo), będących w wieku aktywności zawodowej, wyłączonych z rynku pracy w związku ze
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3, powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych oraz osób pracujących. Głównym celem P jest stworzenie miejsc opieki
dzieciom do 3 lat poprzez utworzenie grupy żłobkowej dla 15 dzieci, zapewnienie im optymalnych warunków opieki i możliwie jak najszerszego spektrum wsparcia w rozwoju. Grupa zostanie utworzona w
istniejącym żłobku "Zielona Droga", ul. Ostrołęcka 4-6 w Toruniu. Żłobek znajduje się w budynku wolnostojącym, którego wnętrze oraz otoczenie spełniają wymogi lokalowe i sanitarne określone w Rozp. Min.
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.12.17. W celu utworzenia nowej grupy konieczne jest zaadaptowanie dotychczasowej kotłowni na łazienkę, remont dotychczasowej sali wypoczynkowej, która stanie się
salą pobytu i wypoczynku, zakup mebli, sprzętów i innego wyposażenia niezbędnego dla zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków pobytu i opieki. Założenia optymalnego wsparcia rozwoju będą realizowane
w ramach Strefy Wsparcia Rozwoju, która będzie płaszczem ochronnym zapewniającym monitorowanie oraz adekwatne i indywidualne stymulowanie rozwoju każdego dziecka. W ramach projektu zostanie
przygotowana sala terapeutyczna do pracy indywidualnej i w małych grupach, zakupione pomoce diagnostyczne i terapeutyczne oraz wyposażenie stymulacji sensorycznej. P zakłada dofinansowanie pobytu dzieci w
placówce, co jest czynnikiem stymulującym podjęcie/utrzymanie aktywności zawod. przez osoby wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3. P uwzględnia także stworzenie
warunków oraz wsparcie terapią dzieci z trudnościami rozwojowymi (CZR, spektrum autyzmu, zaburzenia SI). P zakłada spełnienie standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

1 049 995,20

892 495,92

żłobek

15

Toruń, Lubicz, Obrowo

Mały Miś rośnie

Głównym celem projektu „Mały Miś rośnie” jest zwiększenie ilości dostępnych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie dodatkowch 32 miejsc opieki nad dziećmi w Grębocinie w okresie od 01.03.2019
r. do 28.02.2021 r. Żłobek będzie zlokalizowany przy ul. Toruńskiej 4A w Grębocinie na terenie gminy Lubicz.Wedle danych z Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych z 2017 roku w gminie Lubicz obecnie funkcjonują
tylko 2 żłobki oraz otwarty przez nas żłobek w roku 2017.W trakcie realizacji projektu „Opiekuńczy Mały Miś” Wnioskodawca zauważył, iż utworzony żłobek nie zaspokaja potrzeb,gdyż liczba miejsc w żłobku jest
dalej niewystarczająca.Nasz projekt przewiduje zwiększenie ilości miejsc opieki nad dziećmi o kolejne 32, dzięki czemu rodzice mogliby dokonać aktywizacji zawodowej i powrócić na rynek pracy, a także w przypadku
osób pracujących pozostanie na rynku pracy i utrzymanie zatrudnienia.Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad
dziećmi do lat 3.Główne przedsięwzięcia założone w ramach projektu to:świadczenie usług opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci w wieku do lat 3, dostosowanie i wyposażenie dodatkowych sal
żłobka,szatni oraz powiększenie placu zabaw w pełni dostosowanego do grupy wiekowej dzieci.W związku z tak wysokim współczynnikiem bezrobocia w województwie kuj-pom projekt wychodzi naprzeciw osobom,
które pragną powrócić na rynek pracy, niemniej jednak w wyniku zbyt małej ilości miejsc opieki nad dziećmi nie są w stanie tego dokonać.Uczestnicy projektu otrzymają realną pomoc w postaci miejsca, gdzie będą
mogli zostawić bezpiecznie swoje pociechy, sami zaś będą mogli powrócić do życia zawodowego lub nieprzerwanie je kontynuować bez obaw o opiekę nad dzieckiem.

1 245 804,00

1 058 933,40

żłobek

32

Lubicz

MAŁA AKADEMIA Z WERWĄ

Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienia pracy 16 osobom z Gminy Lubicz, Łysomice i M.Torunia poprzez
utworzenie na terenie tej Gminy Lubicz 16 miejsc w instytucji dziennego opiekuna do 31.10.2020 r. Dzięki realizacji projektu powstanie nowa placówka w miejscowości Rogowo (gmina Lubicz, 16 miejsc). Dla potrzeb
realizacji projektu zostanie zatrudnionych 3 opiekunów dziennych, dyrektor żłobka. Projekt adresowany jest do grup docelowych, które zostały opisane w sekcji C.2. wniosku.W ramach projektu zostaną zrealizowane
następujące zadania:, 1. Utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie instytucji dziennego opiekuna, 2. Nabycie kwalifikacji 3 opiekunom dziennym.Wskaźniki produktu:., Liczba dziennych
opiekunów/kandydatów na dziennych opiekunów objętych wsparciem w projekcie.- 3, Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie [osoby] – 16; Liczba utworzonych
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [szt.] - 16Wskaźniki rezultatu: osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 -12 os., osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem
pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [osoby].- 4., Liczba opiekunów dziennych, którzy uzyskali kwalifikacje/nabyli kompetencje po opuszczeniu programu -3 [osoby]Dla potrzeb realizacji żłobka Wnioskodawca zatrudni
nauczycieli zajęć dodatkowych. Ponadto, zatrudni sprzątaczkę, zapewni wyżywienie dzieciom, przystosuje i wyposaży sale, zamontuje i zakupiony plac zabaw, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz środki czystości i
higieniczne itp.Wartość projektu wynosi: 741 125 zł.

741 125,00

629 956,25

dzienny opiekun

16

Lubicz, Łysomice, Toruń
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NIEPUBLICZNY PUNKT
PRZEDSZKOLNY "TROSKLIWE
MISIE", UNIJNE JĘZYKOWE
Utworzenie 19 miejsc opieki żłobkowej w gminie Lubicz.
PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK
"NIEZAPOMINAJKA"
KAROLINA SKÓLMOWSKA

Celem projektu jest zwiększenie od 2019 roku dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Lubicz poprzez utworzenie 19 nowych miejsc w żłobku, oraz realizację zajęć
dodatkowych, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb.Wskaźniki produktu:L. ob. dost. do p. os. z niep. - 1L. utw. m. op. nad dz. w wieku do lat 3 - 19L. osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych
wsparciem w programie - 19Wskaźniki rezultatuL. os., kt. powr. na rynek pr. po prz. zw. z ur./wych. dz. lub utrz. zatr., po op. prog. - 9L. os. poz. b. pr., kt. znal. pr. lub posz. pr. po op. prog. - 10L. utw. m. op. nad dz. w
wieku do lat 3, kt. funk. po zak. proj. - 19Gr. doc. proj. są rodzice/opiek. dzieci 0-3 letnich, zam. gm. Lubicz, bezr. lub b. zawodowo, którzy pozost. poza rynkiem pr. ze wzgl. na opiekę nad dziećmi (10 osób), a także
prac. rodzice/opiek. dzieci 0-3 letnich (9 osób). Żłobek "Troskliwe Misie" powst. w wynaj. bud. w Lubiczu Górnym. Jego adapt. polegać będzie na zmianie układu sal poprzez zmianę położenia ścian dział. Jedna sala
będzie przezn. na salę do zabaw, a druga do odpoczynku. Łaz. zost. przystos. dla dzieci żłobkowych. W budynku znajdzie się również pom. sanitarne. Jedno z pomieszczeń zostanie zaadopt. na kuchnię do przygot.
posiłków (dostarczanych przez firmę cateringową - partner projektu), stołówka, biuro oraz pokój socjalny, szatnia. Ogród za budynkiem zostanie zaadoptowany na plac zabaw. W projekcie przewidziany jest zakup
mebli i wyposażenia do wszystkich pomieszczeń, a także zabawek i pomocy dydaktycznych. Do obsługi utworzonych nowych miejsc opieki zostanie zatrudnionych trzech opiekunów, których pensje także zostana
sfinansowane w tym projekcie. W ofercie żłobka znajdzie się dogoterapia i zajęcia z logopedą (zajęcia dodatkowe). Biuro projektu będzie znajdowało się poza terenem żłobka, w placówce przy ul. Lipnowskiej 86, w
Lubiczu Górnym

890 471,13

756 900,46

żłobek

19

Lubicz
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
"Mama wraca do pracy" - żłobek w Murowańcu
KORONA

Projektowane przedsięwzięcie pt. "Mama wraca do pracy" żłobek w Murowańcu ma na celu stworzenie miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w Murowańcu i najbliższej okolicy. Projekt skierowany jest do 17 osób
dorosłych, dla których utrudnieniem w powrocie na rynek pracy jest brak opieki nad małym dzieckiem. Projekt będzie realizowany na terenie gminy Białe Błota i skierowany do mieszkańców tej gminy. Wartość
dofinansowania to 596794,56 zł

702 111,25

596 794,56

żłobek

17

Białe Błota
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AKADEMIA ROZWOJU
"ZIELONA DROGA" MONIKA
FLADROWSKA

PRYWATNE PRZEDSZKOLE
ANGLOJĘZYCZNE MAŁY MIŚ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

FUNDACJA WERWA

SUMA EFS

SUMA RPO 2014-2020

Opracowanie: Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

81 241 372,54

69 055 163,41

2181

128 479 764,26

96 101 941,64

2735

