Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze
Konkurs nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17
PROJEKTY DOTYCZĄCE TWORZENIA NOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Lp.

Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł projektu

Kwota
wnioskowaneg
o
dofinansowani
a
(w zł)

Koszt
całkowity
projektu
(w zł)

1

Gmina Płużnica

Gminne Punkty
Opieki Dziennej
– wsparcie dla
rodziców małego
dziecka

2

Wyższa Szkoła
Gospodarki w
Bydgoszczy

Aktywność
zawodowa i
rodzicielstwo – to
możliwe!

357 311,89 zł

420 366,93 zł

3

Wyższa Szkoła
Gospodarki w
Bydgoszczy

Fachowa opieka –
spokojna praca

357 311,89 zł

420 366,93 zł

1 535 895,02 zł

1 806 935,32 zł

Opis projektu

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. W ramach planowanych
działań utworzonych zostanie 7 punktów opieki dla dzieci do lat 3.
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 przeszkolonych zostanie 14 osób na opiekunów dziennych szkolenia 160 godzinne.
Celem projektu jest 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.
Projekt zakłada realizację działań kompleksowych, obejmujących
działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu
na rynek pracy.
Celem projektu jest wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w
formie opiekuna dziennego o 20 w Bydgoskim Parku PrzemysłowoTechnologicznym oraz aktywizacja zawodowa 3 osób pełniących
funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 do 31.03.2019 r.

Miejsce
realizacji
projektu

Gmina Płużnica
(powiat
wąbrzeski),
Gmina Lisewo
(powiat
chełmiński),
Gmina Chełmża
(powiat toruński)

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Stowarzyszenie
Inicjatyw
SpołecznoEkonomicznych
SUKCES

Szczęśliwe dzieci
aktywnych
rodziców

718 868,80 zł

845 728,00 zł

5

„Fundacja 12
Kamienica”

Dwunasta
Kamienica –
miejsce dla
dziecka i dla
rodzica!

316 511,89 zł

372 366,93 zł

6

KUMADE –
Anna Kulczyńska

Dziecko pod
opieką, szansą dla
rodzica

745 747,50 zł

877 350,00 zł

4

7

8

Gmina Białe
Błota

Czas Malucha –
filia Gminnego
Żłobka
Integracyjnego U
Misia w
Łochowie

Gmina Miejska
Ciechocinek

Żłobek
BAJECZKA –
pierwszy żłobek
samorządowy w
Gminie Miejskiej
Ciechocinek

588 395,16 zł

344 901,27 zł

692 229,60 zł

405 766,20 zł

Projekt zakłada realizację działań kompleksowych, obejmujących
działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu
na rynek pracy.
Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy lub
znalezienia pracy 20 K z Włocławka i pow. włocławskiego poprzez
utworzenie 20 miejsc w żłobku oraz realizacja działań
aktywizacyjnych i szkoleniowych w terminie do 31.08.2020r.
Celem projektu jest 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.
Projekt zakłada realizację działań kompleksowych, obejmujących
działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu
na rynek pracy.
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.
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.
Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia 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).

Gmina
Włocławek.
Powiat
włocławski

Bydgoszcz

Gmina Łubianka,
Powiat toruński

Łochowo, Gmina
Białe Błota
(powiat bydgoski)

Gmina Miejska
Ciechocinek
(powiat
aleksandrowski)

9

10

11

Przedszkole
Niepubliczne
Jagoda

Mała Oliwka.
Żłobek w gminie
Zławieś Wielka

Miasto i Gmina
Chodecz

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

PRO-EDU
Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnośc
ią

12

Małgorzata
Dober

13

"PROGRES"
Aleksandra
Rycicka

14

FINIS Justyna
Mytlewska

Happy Kids –
pierwszy żłobek
w Brodnicy

Akademia
Malucha u
Tomcia Palucha
szansą dla dzieci
z
niepełnosprawnoś
ciami
Żłobek "Mały
Miś" w gminie
Fabianki - szansa
na rozwój
dziecka i
aktywność
zawodową
rodziców
Utworzenie
nowych miejsc
opieki nad

1 251 246,00 zł

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.

Gmina Zławieś
Wielka (powiat
toruński)

1 296 948,00 zł

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.

Chodecz, powiat
włocławski

1 004 809,38 zł

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
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.

Brodnica

207 201,25 zł

Celem projektu jest 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.

Bydgoszcz

510 118,79 zł

600 139,76 zł

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 15 osób pełniących
funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 15
nowych miejsc opieki dla 15 dzieci(8 K/7 M) w terminie od
01.01.2018 do 31.12.2019 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Gmina Fabianki
(powiat
włocławski)

234 759,80 zł

276 188,00 zł

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

Toruń

1 063 559,10 zł

1 102 405,80 zł

854 087,97 zł

176 121,06 zł

15

"OLAS" Łukasz
Schreiber

16

Niepubliczne
Przedszkole i
Żłobek "U Cioci
Kloci" Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnośc
ią

17

18

Prywatne
Przedszkole
Anglojęzyczne
Mały Miś Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnośc
ią
Strefa Edukacji
E=MC2 Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnośc
ią

dziećmi do lat 3
w nowej
placówce Żłobka
Montessori im.
Aniołów Stróżów
drogą do
umożliwienia
mamom powrotu
na rynek pracy.
Nowe miejsca
żłobkowe w
Krainie Smerfa w
Grudziądzu –
zwiększenie
aktywności
zawodowej
rodziców i
opiekunów dzieci
do lat 3
Nowe miejsca
żłobkowe U
Cioci Kloci w
Inowrocławiu –
zwiększenie
aktywności
zawodowej
rodziców /
opiekunów dzieci
do lat 3

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.

422 063,25 zł

422 005,87 zł

496 545,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej grupy
docelowej tj.15 osób (min.8K) spraw. opiekę nad dziećmi do l.3, p.
utworzenie nowego żłobka - 1 nowa gr.,15 miejsc, w tym dostosowane
do osób z niepełnosprawni oraz pokrycie kosztów bieżącego
utrzymania dzieci w nowopowstałej grupie, w Grudziądzu, w latach
2017-2019.

Grudziądz

496 477,50 zł

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej grupy
docelowej tj.15 os. (min.8K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat
3, poprzez utworzenie nowego żłobka (1 nowa gr.,15 miejsc, w tym
dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami) oraz pokrycie
kosztów bieżącego utrzymania dzieci w nowopowstałej grupie, w
Inowrocławiu, w latach 2017-2019.

Inowrocław

Grębocin, Gmina
Lubicz (powiat
toruński)

Bydgoszcz

Opiekuńczy Mały
Mis

921 855,60 zł

1 084 536,00 zł

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.

Bydgoski Żłobek
"Lucky Bebe"

2 316 223,39 zł

2 724 968,70 zł

Celem projektu jest zapewnienie stale funkcjonujących 64 miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 w poprzez utworzenie żłobka "Lucky
Bebe" na terenie miasta Bydgoszczy.

19

Przedszkole
Niepubliczne
"AKADEMIA
MALUCHA"
Roman Turczyn

Niepubliczny
żłobek JAR w
Toruniu

816 024,43 zł

960 028,75 zł

20

Centrum
OpiekuńczoEdukacyjne s.c.
B. Rydlichowska,
E. KorpusińskaPrusak

„Szczęśliwy
maluch, rodzic
gotowy do pracy”

1 629 658,08 zł

1 917 244,80 zł

21

Przedszkole
Niepubliczne
Akademia
Malucha Ewelina
Urbańska

Żłobek dla
dziecka – praca
dla rodziców!
Nowe możliwości
w Akademii
Malucha.

22

Wojskowe
Zakłady Lotnicze
Nr 2 Spółka
Akcyjna

Lotniczy żłobek

866 766,25 zł

1 019 725,00 zł

23

SUPER START
Niepubliczny
Żłobek
Muzycznojęzykowy Dorota
Wasielewska

SUPER START –
Żłobek
Muzycznojęzykowy

560 408,18 zł

659 303,75 zł

24

W3A.PL Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnośc
ią

Klub Malucha
Smerfna Chata

372 947,36 zł

274 463,93 zł

438 761,60 zł

322 898,75 zł

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.
Celem projektu jest otwarcie żłobka na 40 miejsc w Bydgoszczy.
Jego otwarcie pozwoli na objęcie opieką i wczesną edukacją grupy 40
dzieci do lat 3( 19K, 21M) oraz umożliwi powrót na rynek pracy ich
opiekunom, co przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej., a co
za tym idzie będzie przeciwdziałać negatywnym skutkom bezrobocia i
wykluczenia społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 15 osób pełniących
funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 15
nowych miejsc w żłobku Akademia Malucha w Aleksandrowie
Kujawskim (8 K/7 M) od 01.VIII.2018 do 31.VIII.2020.
Celem projektu 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.
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 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)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).
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 sa
jednak drobne prace modernizacyjne i remontowe oraz wyposażenie
pomieszczeń w meble i sprzęty konieczne do prawidłowego i zgodnego
z obowiązującymi przepisami, funkcjonowania miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3. Grupę docelową w projekcie stanowi 25 kobiet
uczące się, pracujące lub mieszkające na terenie Włocławka w woj.

Toruń

Bydgoszcz

Aleksandrów
Kujawski

Bydgoszcz

Włocławek

Gmina
Włocławek.
Powiat
włocławski

kujawsko-pomorskim. 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 karierę 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 określony, 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.

25

26

"ATM
BUSINESS
GROUP" Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnośc
ią

Toruński Żłobek
"Bayerek"

2 316 223,39 zł

2 724 968,70 zł

Persona Sylwia
Kruczyńska

Dzieci do żłobka,
rodzice do pracy
– żłobek
Elemelek we
Włocławku

484 393,75 zł

569 875,00 zł

Celem projektu jest utworzenie 64 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
w żłobku "Bayerek" na terenie miasta Torunia, w okresie 1.03.2018 do
31.08.2018 r. oraz zapewnienie ich funkcjonowania w ramach projektu
w okresie 1.09.2018 do 31.08.2020. 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.
W ramach projektu stworzony zostanie żłobek Elemelek, które będzie
się znajdował w mieście Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie).
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 15 osób pełniących
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.

Toruń

Włocławek

Opracowanie: Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Styczeń 2018 r.

