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Szanowni Państwo,  
 
oddajemy w Państwa ręce publikację, która powstała w ramach 

partnerskiego  projektu pod nazwą:  

„Podniesienie kompetencji 200 osób odpowiedzialnych za rozwój 

form opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubuskim”. 

  

Projekt ten realizowany jest od 01 września 2020 roku do  

31 października 2021 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Edukacji „Pomost” oraz Związek Organizacji Pomocowych 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn 

i kobiet we wszystkich działaniach, w tym w dostępie do 

zatrudnienia, rozwoju karier, godzenia życia zawodowego 

i prywatnego, współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego wnioskodawców. 

 
Mamy nadzieję, że zawarte w publikacji informacje będą dla 
Państwa pomocne przy tworzeniu nowych miejsc opieki nad 
dziećmi w województwie lubuskim. 
 
 
„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:  
cieszyć się bez powodu,  
być ciągle czymś zajętym 
i domagać się –  ze wszystkich sił –  tego, czego pragnie." 
 –  Paulo Coelho 

 

Przedmowa 
 



 

3 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  

Etapy tworzenia  miejsc opieki nad dziećmi do 

lat 3 - informacje ogólne 
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✓ żłobka,  

✓ klubu dziecięcego,  

✓ lub sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię 

 
 
 

Żłobek jest jedną z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi. 

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia 

do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W żłobku 

dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Istnieje możliwość wydłużenia 

wymiaru opieki na wniosek rodzica i za opłatą. Pracą żłobka kieruje dyrektor 

(wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy 

z dziećmi lub co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat 

doświadczenia w pracy z dziećmi). W placówce, do której uczęszcza więcej niż 

dwadzieścioro dzieci, trzeba zatrudnić co najmniej jedną pielęgniarkę lub 

położną. Lokal musi posiadać co najmniej jedno pomieszczenie. Należy 

zapewnić także miejsce do odpoczynku dla dzieci. Żłobek zapewnia wyżywienie 

zgodnie z wymaganiami dla dane grupy wiekowej wynikającej z aktualnych 

norm żywienia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia. 

 

 

 

Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od 

ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko 

ukończy 3 rok życia. Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa 

nić 30. Istnieje możliwość wydłużenia wymiaru opieki na wniosek rodzica i za 

opłatą. Osobą kierującą pracą klubu może być osoba posiadająca kwalifikacje 

opiekuna. Brak wymogu zatrudnienia pielęgniarki lub położnej. Lokal musi 

posiadać co najmniej jedno pomieszczenie. Należy zapewnić także miejsce do 

odpoczynku dla dzieci. Klub zapewnia wyżywienie zgodnie z wymaganiami dla 

Czym jest żłobek? 

 

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie:  

 

Czym jest klub dziecięcy? 
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dane grupy wiekowej wynikającej z aktualnych norm żywienia opracowanych 

przez Instytut Żywności i Żywienia. 

 

 

          Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:  

 

✓ jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa tworzą 

żłobki i kluby dziecięce – w formie samorządowych jednostek 

budżetowych); instytucje publiczne (na przykład urząd, sąd, trybunał, 

NFZ, PAN);  

✓ osoby fizyczne;  

✓ osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej. 

 

            Prowadzący żłobek może być zarejestrowany jako: 

 

✓ jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jedna ze spółek 

prawa handlowego: spółka jawna, spółka komandytowa, spółka 

komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub 

spółka akcyjna. 

 

 

 

 

✓ zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do 

warunków domowych, 

✓ zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz 

edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami 

edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, 

✓ prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 

uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do 

wieku dziecka. 

Główne zadania żłobka i klubu dziecięcego: 
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✓ Znaleźć lokal spełniający wymogi sanitarno-lokalowe oraz 

przeciwpożarowe/ dostosować istniejący lokal do obowiązujących 

wymogów lub wybudować budynek dostosowany do tych wymogów 

oraz uzyskać potwierdzenie spełniania tych wymogów; 

✓ Znaleźć kadrę spełniającą wymogi wynikające z przepisów; 

✓ Zorganizować wyżywienie dla dzieci; 

✓ Uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;  

✓ Opracować statut i regulamin organizacyjny żłobka lub klubu 

dziecięcego;  

 

 

 

✓ aktualizacji informacji zawartych w rejestrze żłobków i klubów 

dziecięcych;  

✓ spełnianiu obowiązku sprawozdawczego. 

 

 

 

✓  nazwę i miejsce jego prowadzenia; 

✓ cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania 

indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny 

w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; 

✓ warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin 

wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych; 

Zakładanie żłobka lub klubu dziecięcego 

Aby założyć żłobek lub klub dziecięcy, należy: 

 

Podczas prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego 

należy pamiętać o: 

Żłobek lub klub dziecięcy działa na podstawie statutu, 
który określa: 
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✓ warunki przyjmowania dzieci na miejsce dzieci nieobecnych; 

✓ zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności 

dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym; 

✓ zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku lub klubie 

dziecięcym.  

✓ Regulamin określa organizację wewnętrzną żłobka lub klubu dziecięcego, 

w tym godziny pracy instytucji. Dyrektor żłobka lub osoba kierującą pracą 

klubu dziecięcego nadaje regulamin organizacyjny i odpowiada za jego 

realizację. 

 

 

 

Skład personelu w żłobku i w klubie dziecięcym musi być dostosowany do liczby 

dzieci objętych opieką. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad 

maksymalnie ośmiorgiem dzieci. 

W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko 

wymagające szczególnej opieki, a w przypadku żłobka także dziecko, które nie 

ukończyło 1. roku życia – dzieci, którymi zajmuje się jeden opiekun, nie może 

być więcej niż pięcioro. 

W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, konieczne jest 

zatrudnienie pielęgniarki lub położnej. 

 

 

 

 

✓ pielęgniarki, 

✓ położnej, 

✓ opiekunki dziecięcej, 

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 

 

Opiekunem w żłobku lub w klubie dziecięcym może 

zostać osoba posiadająca kwalifikacje: 
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✓ nauczyciela wychowania przedszkolnego, 

✓ nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, 

✓ pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, 

✓ pedagoga społeczno-wychowawczego, 

✓ terapeuty pedagogicznego. 

 

lub ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub 

specjalności:    

✓ wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,  

✓ edukacja prorozwojowa,  

✓ pedagogika małego dziecka,  

✓ psychologia dziecięca,  

✓ psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia 

wychowawcza. 

 

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba (wymogi 

z art. 16 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), która odbyła 

nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun 

szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej 

wykształcenie: 

 

► wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia 

związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-

godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz 

umiejętności lub średnie lub średnie branżowe oraz: 

 

✓ co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 

(jeśli osoba nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co 

najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako 

opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na 
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stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu 

uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności) lub 

✓ przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym 

odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie 

zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad 

dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w art. 16 ust. 1 

ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 – opis powyżej. 

 

Opiekun zobowiązany jest do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania 

dziecku pierwszej pomocy. Szkolenie nieodpłatnie zapewnia podmiot 

prowadzący żłobek lub klub dziecięcy. 

 

 

 

 

Dzienny opiekun jest jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok 

żłobka i klubu dziecięcego. 

Opieka jest sprawowana w warunkach domowych, a czas sprawowania opieki 

przez dziennego opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców. 

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł 

prawny. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub 

wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna. 

 

 

 

✓ zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do 

warunków domowych; 

✓ zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz 

edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 

Czym jest dzienny opiekun 

 

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności: 

 



 

10 
 

✓ prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 

uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do 

wieku dziecka. 

  

 

 

 

✓ daje rękojmię należytego sprawowania opieki na dziećmi; 

✓ nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza 

rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona; 

✓ wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek 

został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd; 

✓ nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana 

prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne; 

✓ posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad 

dzieckiem; 

✓ odbyła 160 godz. szkolenie albo 40 godz. szkolenie uzupełniające 

w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy jeśli posiada 

kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela 

wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 

lub pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego albo 

ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności 

wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci 

w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej w żłobkach 

i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, 

psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia 

lub psychologia wychowawcza (albo pracowała z dziećmi w wieku do 

Dziennym opiekunem może być osoba, która: 
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lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przez 

podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun); 

✓ odbyła nie później niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji 

dziennego opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

Spełnienie wymagań przeciwpożarowych przez lokal, w którym mogą być 

prowadzone żłobek lub klub dziecięcy, potwierdza decyzja komendanta 

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. 

 

         Spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych potwierdza się: 

✓ w przypadku żłobków – decyzją właściwego ze względu na powiat, na 

terenie którego prowadzony będzie żłobek, inspektora sanitarnego, 

określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku; 

✓ w przypadku klubów dziecięcych – pozytywną opinią wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta, określającą w szczególności maksymalną liczbę 

miejsc w klubie. 

  

 

✓ lokal musi posiadać co najmniej jedno pomieszczenie;  

✓ zapewnić  dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków; 

✓ posiadać miejsce na odpoczynek; 

✓ powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 

do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; 

Wymogi sanitarno-lokalowe i przeciwpożarowe dot. żłobka i klubu 
dziecięcego 

Niezbędne pozwolenia: 

 

Wymogi sanitarno-lokalowe: 
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✓  w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia 

przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu 

zwiększeniu na każde kolejne dziecko,  z tym że: 

▪ powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi 

co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 

5 godzin dziennie, 

▪ powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi 

co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 

godzin dziennie; 

▪ wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci 

wynosi co najmniej 2,5 m; 

 

✓ w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach 

centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed 

bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym; 

✓ w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20° C; 

✓ jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z 

ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne 

urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że w 

urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania 

ciepłej wody; 

✓ jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci; 

✓ jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków 

utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci; 

✓ jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej; 

✓ meble są dostosowane do wymagań ergonomii; 

✓ wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty; 

✓ zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają 

oznakowanie CE; 

✓ jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% 

powierzchni okien; 
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✓ w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach 

zgodnych z Polską Normą; 

✓ apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe. 

 

Utrzymanie bieżącej czystości w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych:  

✓ pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są 

przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje; 

✓ w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: 

▪ podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe 

utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach, 

▪ ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami 

zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie 

wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na 

działanie środków dezynfekcyjnych; 

✓ pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego 

dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu 

się zakażeń; 

zapewnia się w miarę możliwości bezpośrednie wyjście na teren otwarty 

wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnych oraz 

w miarę możliwości zapewnia się leżakowanie na werandzie lub tarasie dla 

niemowląt. 
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II 

Etapy tworzenia  miejsc opieki nad dziećmi do 

lat 3 - informacje dla podmiotów gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich 
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► Analiza otoczenia tworzonej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

oraz czynników wpływających na jej tworzenie i prowadzenie (zbieranie danych 

do przeprowadzenia poprawnej diagnozy, analiza danych dotyczących lokalnej 

struktury społeczno-demograficznej ludności na szczeblu lokalnym, analiza 

sytuacji branży instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i przewidywanych 

trendów rozwojowych, diagnoza popytu rodziców na usługi opieki nad 

najmłodszymi dziećmi, uwzględnienie sytuacji dzieci niepełnosprawnych oraz 

wymagających szczególnej opieki). 

  

► Przygotowanie planu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu  finansowego 

przedsięwzięcia tzn. przewidywanych wydatków i dochodów, źródła 

finansowania, korzyści finansowych płynących z prowadzenia instytucji opieki. 

 

► Tworzenie instytucji opieki z uwzględnieniem udziału podmiotów oraz liderów 

zróżnicowanych grup interesów, których zaangażowanie może przyczynić się 

do skuteczniejszej realizacji zadania i jego trwałości. 

 

 

 

► Ogólne informacje dotyczące systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 

formy opieki i ich sposób organizacji, podmioty prowadzące, akty prawne, na 

podstawie których funkcjonują (szczególny nacisk na zmianę przepisów ustawy 

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzeń 

do ww. ustawy, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r.). 

► Organizacja żłobka i klubu dziecięcego:  

Przygotowanie planu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3.  

 

Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  
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✓ Zadania żłobka i klubu dziecięcego – zapewnienie opieki zbliżonej do 

warunków domowych, opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, 

prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.  

✓ Warunki jakie powinien spełnić żłobek i klub dziecięcy, w tym warunki 

sanitarno-lokalowe oraz kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

✓ Dokumentacja niezbędna do założenia żłobka i klubu dziecięcego, w tym 

statut i regulamin organizacyjny.  

✓ Wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

zmiana danych w rejestrze, wykreślenie instytucji z rejestru za 

pośrednictwem portalu Empatia (w przypadku podmiotów innych niż 

gmina) oraz wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie instytucji z rejestru 

bezpośrednio za pomocą systemu rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

w przypadku instytucji gminnych, a także obsługa przez gminę wniosków 

podmiotów innych niż gmina za pomocą systemu rejestru żłobków 

i klubów dziecięcych.  

✓ Tworzenie zespołów żłobków i klubów dziecięcych, wspólna obsługa 

administracyjna, finansowa i organizacyjna żłobków, klubów dziecięcych 

ich zespołów.  

✓ Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego, personel, 

w tym personel zajmujący się dziećmi niepełnosprawnymi 

i wymagającymi szczególnej opieki – kwalifikacje, wymagania, skład, 

rekrutacja i zatrudnienie.  

✓ Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 proponowane 

przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego 

(publikacje „Żłobek. Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci 

do lat 3” oraz „Klub dziecięcy. Standardy jakości opieki i wspierania 

rozwoju dzieci do lat 3” znajdują się na stronie Fundacji – 

www.frd.org.pl/raporty-i-analizy - należy wziąć pod uwagę zmianę 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 oraz rozporządzenia ws. wymagań lokalowych i sanitarnych jakie 

musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub 
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dziecięcy, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r.), wyżywienie zgodne 

z normami żywienia opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia im. 

prof. dra med. A. Szczygła w Warszawie. 

✓ Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej 

opieki (współpraca ze specjalistami, formy zajęć, przystosowanie 

instytucji do potrzeb dzieci niepełnosprawnych albo wymagających 

szczególnej opieki).  

✓ Organizacja pracy placówki, w tym opracowanie planu dnia, planów 

pracy, doboru zajęć dodatkowych, zasady współpracy z rodzicami i radą 

rodziców.  

✓ Promocja instytucji i rekrutacja dzieci do żłobka lub klubu dziecięcego.  

✓ Nadzór gminy nad żłobkiem lub klubem dziecięcym w zakresie warunków 

i jakości świadczonej opieki. 

 

               Zatrudnienie dziennego opiekuna:  

✓ Zadania dziennego opiekuna – zapewnienie opieki w warunkach 

bytowych zbliżonych do warunków domowych, opieki pielęgnacyjnej oraz 

edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

i edukacyjnych.  

✓ Warunki jakie powinien spełnić lokal, w którym sprawowana jest opieka.  

✓ Wpis do wykazu dziennych opiekunów, zmiana danych, wykreślenie 

z wykazu za pośrednictwem portalu Empatia w przypadku podmiotów 

innych niż gmina, wpis do wykazu dziennych opiekunów, zmiana danych, 

wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów przez gminę bezpośrednio 

za pomocą systemu wykazu dziennych opiekunów w przypadku instytucji 

gminy, a także obsługa w wykazie dziennych opiekunów wniosków 

podmiotów innych niż gmina.  

✓ Kwalifikacje dziennego opiekuna oraz wymagania, jakie musi spełnić.  

✓ Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 proponowane 

przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego 

(publikacja „Dzienny opiekun. Standardy jakości opieki i wspierania 

rozwoju dzieci do lat 3” znajduje się na stronie www.frd.org.pl/raporty-i-

http://www.frd.org.pl/raporty-i-analizy
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analizy należy wziąć pod uwagę zmiany przepisów ustawy z dnia  

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 obowiązujące od 

1 stycznia 2018 r.).  

✓ Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej 

opieki.  

✓ Zasady współpracy dziennego opiekuna z rodzicami.  

✓ Nadzór gminy nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości 

świadczonej opieki.  

 

 

I.  

II.  

 

 

 

 

 

 

I.  

 

► Zasady finansowania instytucji wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

► Źródła dofinansowania instytucji opieki (wskazanie stron internetowych, 

punktów informacyjnych, omówienie podstawowych zasad dofinansowania, 

procesu ubiegania się o dofinansowanie, realizacji zadania):  

✓ Dotacja celowa z budżetu gminy; 

✓ Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 „MALUCH+”; 

Realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań oraz 

gromadzenia przez gminy sprawozdań podmiotów innych niż 

gminy, w tym szczególny nacisk na zmianę przepisów w ustawie 

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która 

weszła w życie 1 stycznia 2018 r.  

 

 

Finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3  

 

 

http://www.frd.org.pl/raporty-i-analizy
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✓ Regionalne Programy Operacyjne (omówienie podstawowych zasad 

dofinansowania, procesu aplikowania o środki i realizacji zadań dla RPO 

właściwych dla danego województwa); 

✓ Księgowość oraz rozliczenia w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3.  

 

 

 

Współpraca z sektorem prywatnym w sferze usług publicznych – zlecenie 

przez gminę dostarczania usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

podmiotowi prywatnemu. Szkolenie powinno być prowadzone w różnych 

formach - wykładów, ćwiczeń i warsztatów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca publiczno-prywatna  
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► Rejestrowanie żłobków i klubów dziecięcych należy do zadań gmin.  

► Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu 

na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.  

► Wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje zmian oraz wykreśleń z rejestru 

lub wykazu.  

► Rejestr publikowany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl za pomocą 

systemu teleinformatycznego – rejestrzlobkow.mpips.gov.pl oraz na 

stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr.  

► Wnioski o wpis do rejestru, o zmianę lub wykreślenie z rejestru podmioty 

prowadzące żłobki lub kluby dziecięce składane są przez portal 

empatia.mpips.gov.pl. 

  

                       Rejestr zawiera: 

 

✓ nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu 

prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

✓ numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

✓ miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 

✓ informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 

✓ informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego; 

✓ adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu 

dziecięcego; 

✓ liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym; 

✓ liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego; 

✓ informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb 

✓ dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki; 

Prowadzenie rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych 

 

II A 

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków wynikających z ustawy 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
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✓ wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym. 

  

Wniosek o wpis do rejestru składany na portalu 

empatia.mpips.gov.pl zawiera: 

 

✓ w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we 

właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu; 

✓ numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano; 

✓ decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych; 

✓ decyzję w przypadku żłobków lub opinię w przypadku klubów dziecięcych 

potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, 

✓ w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za 

przestępstwo popełnione umyślnie; 

✓ oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy; 

✓ w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL; 

✓ informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego; 

✓ adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu 

dziecięcego; 

✓ informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb 

dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki; 

✓ wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym. 

 

 

 

✓ podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia 

i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 

✓ wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy 

wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wpisu do rejestru,  

w przypadku gdy: 
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                           Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku: 

✓ złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie; 

✓ nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, 

nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu 

dziecięcego; 

✓ przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach 

informacji niezgodnych ze stanem faktycznym; 

✓ wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy 

wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem  

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru 
następuje w drodze administracyjnej.  

 

 

 

► Wójt, burmistrz, prezydent miasta prowadzi wykaz dziennych opiekunów.  

► Wykaz publikowany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl za pomocą systemu 

teleinformatycznego – rejestrzlobkow.mpips.gov.pl. oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej gminy. 

► Wniosek o wpis do wykazu składany jest przez portal empatia.mpips.gov.pl.  

► Zmianę danych lub informacji zawartych w wykazie zgłasza podmiot 

zatrudniający dziennego opiekuna poprzez portal empatia.mpips.gov.pl. 

 

                           Wykaz zawiera: 

 

✓ nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu 

zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby będącej dziennym 

opiekunem i prowadzącej działalność na własny rachunek oraz adres 

poczty elektronicznej i numer telefonu; 

Prowadzenie wykazu dziennych opiekunów 
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✓ numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna 

lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek i będącej 

dziennym opiekunem 

✓ imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany 

podmiot; 

✓ miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które 

rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy; 

✓ informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem 

dziennych opiekunów; 

✓ liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna; 

✓ czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna; 

✓ wysokość opłat u dziennego opiekuna. 

  

 Wydawanie klubom dziecięcym opinii o spełnianiu wymagań   

sanitarno-lokalowych  

 

 

Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje w przypadku klubów dziecięcych 

opinię dot. spełniania wymagań sanitarno-lokalowych. Pozytywna opinia 

wydawana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych, jakie musi spełniać 

lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Opinia określa 

maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym. Wójt, burmistrz, prezydent 

miasta są zobowiązani do udzielania wyjaśnień i wytycznych w sprawie 

warunków lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. 
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Gmina jest zobowiązana do sporządzania sprawozdań z zakresu opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 i przekazywania ich właściwemu wojewodzie w wersji 

elektronicznej (za pomocą systemu CAS).  

Podmioty prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będą 

przekazywały gminom swoje sprawozdania za pomocą systemu 

teleinformatycznego – portalu empatia.mpips.gov.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składanie sprawozdań rzeczowo-finansowych przez gminy 
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III 

Etapy tworzenia  miejsc opieki nad dziećmi do 

lat 3 - informacje dla podmiotów niepublicznych 
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I. Przygotowanie biznesplanu w zakresie tworzenia instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

► Analiza otoczenia tworzonej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

oraz czynników wpływających na jej tworzenie i prowadzenie, zbieranie 

danych do przeprowadzenia poprawnej diagnozy, analiza danych 

dotyczących lokalnej struktury społeczno-demograficznej ludności na 

szczeblu lokalnym, analiza sytuacji branży instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 i przewidywanych trendów rozwojowych, diagnoza popytu 

rodziców na usługi opieki nad najmłodszymi dziećmi, uwzględnienie sytuacji 

dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.   

 

► Przygotowanie biznesplanu ze szczególnym uwzględnieniem planu 

finansowego przedsięwzięcia tzn. przewidywanych kosztów i dochodów, 

źródła dochodów, rachunku przepływu gotówki, korzyści finansowych 

płynących z prowadzenia instytucji opieki. Przedstawienie krok po kroku 

elementów biznesplanu – narzędzia pozwalającego na zaplanowanie 

rozwoju działalności.  

►Tworzenie instytucji opieki z uwzględnieniem udziału podmiotów oraz liderów 

zróżnicowanych grup interesów, których zaangażowanie może przyczynić się 

do skuteczniejszej realizacji zadania i jego trwałości.  

 

II. Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

► Ogólne informacje dotyczące systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 

formy opieki i ich sposób organizacji, podmioty prowadzące, akty prawne, na 

podstawie których funkcjonują (szczególny nacisk na zmianę przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 

rozporządzeń do ww. ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r.).  

► Organizacja żłobka i klubu dziecięcego 2.1.Zadania żłobka i klubu 

dziecięcego – zapewnienie opieki zbliżonej do warunków domowych, opieki 

pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-

wychowawczych i edukacyjnych.  
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✓ Warunki jakie powinien spełnić żłobek i klub dziecięcy, w tym warunki 

sanitarno-lokalowe oraz kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

✓ Dokumentacja niezbędna do założenia żłobka i klubu dziecięcego, w tym 

statut i regulamin organizacyjny.  

✓ Wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

zmiana danych w rejestrze, wykreślenie instytucji z rejestru za 

pośrednictwem portalu Empatia.  

✓ Tworzenie zespołów żłobków i klubów dziecięcych, wspólna obsługa 

administracyjna, finansowa i organizacyjna żłobków, klubów dziecięcych 

ich zespołów.  

✓ Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego, personel, 

w tym personel zajmujący się dziećmi niepełnosprawnymi 

i wymagającymi szczególnej opieki – kwalifikacje, wymagania, skład, 

rekrutacja i zatrudnienie.  

✓ Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 proponowane 

przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego 

(publikacje „Żłobek. Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci 

do lat 3” oraz „Klub dziecięcy. Standardy jakości opieki i wspierania 

rozwoju dzieci do lat 3” znajdują się na stronie Fundacji – 

www.frd.org.pl/raporty-i-analizy - należy wziąć pod uwagę zmianę 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 oraz rozporządzenia ws. wymagań lokalowych i sanitarnych jakie 

musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub 

dziecięcy, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r.), wyżywienie zgodne 

z normami żywienia opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia im. 

prof. dra med. A. Szczygła w Warszawie.  

✓ Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej 

opieki (współpraca ze specjalistami, formy zajęć, przystosowanie 

instytucji do potrzeb dzieci niepełnosprawnych albo wymagającymi 

szczególnej opieki).  

✓ Organizacja pracy placówki, w tym opracowanie planu dnia, planów 

pracy, doboru zajęć dodatkowych, zasady współpracy z rodzicami i radą 



 

28 
 

rodziców. 2.10. Promocja instytucji i rekrutacja dzieci do żłobka lub klubu 

dziecięcego. 2.11.Nadzór gminy nad żłobkiem lub klubem dziecięcym 

w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.  

► Zatrudnienie dziennego opiekuna i praca jako dzienny opiekun  

✓ Zadania dziennego opiekuna – zapewnienie opieki w warunkach 

bytowych zbliżonych do warunków domowych, opieki pielęgnacyjnej oraz 

edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

i edukacyjnych.  

✓ Warunki jakie powinien spełnić lokal, w którym sprawowana jest opieka.  

✓ Wpis do wykazu dziennych opiekunów, zmiana danych, wykreślenie 

z wykazu za pośrednictwem portalu Empatia.  

✓ Kwalifikacje dziennego opiekuna oraz wymagania, jakie musi spełnić.  

✓ Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 proponowane 

przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego 

(publikacja „Dzienny opiekun. Standardy jakości opieki i wspierania 

rozwoju dzieci do lat 3” znajduje się na stronie www.frd.org.pl/raporty-i-

analizy - należy wziąć pod uwagę zmianę przepisów ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która obowiązuje 

od 1 stycznia 2018 r.).  

✓ Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej 

opieki.  

✓ Zasady współpracy dziennego opiekuna z rodzicami. 3.8. Nadzór gminy 

nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej 

opieki.  

 

 

II. Realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań, w tym 

szczególny nacisk na zmianę przepisów w ustawie z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. 

III. Finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
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► Zasady finansowania instytucji wynikające z ustawy z dnia 4 lutego  

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  

► Źródła dofinansowania instytucji opieki (wskazanie stron 

internetowych, punktów informacyjnych, omówienie podstawowych 

zasad dofinansowania, procesu ubiegania się o dofinansowanie, 

realizacji zadania):  

✓ Dotacja celowa z budżetu gminy; 

✓ Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 „MALUCH+”;  

✓ Regionalne Programy Operacyjne (omówienie podstawowych zasad 

dofinansowania, procesu aplikowania o środki i realizacji zadań dla RPO 

właściwych dla województwa); 

✓ Księgowość oraz rozliczenia w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3.  

 

IV. Współpraca publiczno-prywatna 

Współpraca z sektorem publicznym w sferze usług publicznych - świadczenie 

usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jako zadanie zlecone przez gminę. 

Szkolenie powinno być prowadzone w różnych formach - wykładów, ćwiczeń 

i warsztatów. 
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► Rejestrowanie żłobków i klubów dziecięcych należy do zadań gmin.  

► Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu 

na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.  

► Wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje zmian oraz wykreśleń z rejestru 

lub wykazu.  

► Rejestr publikowany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl za pomocą 

systemu teleinformatycznego – rejestrzlobkow.mpips.gov.pl oraz na 

stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr.  

► Wnioski o wpis do rejestru, o zmianę lub wykreślenie z rejestru podmioty 

prowadzące żłobki lub kluby dziecięce składane są przez portal 

empatia.mpips.gov.pl. 

  

                       Rejestr zawiera: 

 

✓ nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu 

prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

✓ numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

✓ miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 

✓ informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 

✓ informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego; 

✓ adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu 

dziecięcego; 

✓ liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym; 

✓ liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego; 

✓ informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb 

✓ dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki; 

Prowadzenie rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych 

 

III A  

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków wynikających z ustawy 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
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✓ wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym. 

  

Wniosek o wpis do rejestru składany na portalu 

empatia.mpips.gov.pl zawiera: 

 

✓ w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we 

właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu; 

✓ numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano; 

✓ decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych; 

✓ decyzję w przypadku żłobków lub opinię w przypadku klubów dziecięcych 

potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, 

✓ w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za 

przestępstwo popełnione umyślnie; 

✓ oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy; 

✓ w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL; 

✓ informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego; 

✓ adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu 

dziecięcego; 

✓ informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb 

dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki; 

✓ wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym. 

 

 

 

✓ podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia 

i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 

✓ wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy 

wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wpisu do rejestru,  

w przypadku gdy: 
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                           Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku: 

✓ złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie; 

✓ nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, 

nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu 

dziecięcego; 

✓ przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach 

informacji niezgodnych ze stanem faktycznym; 

✓ wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy 

wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem  

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru 
następuje w drodze administracyjnej.  

 

 

 

                     Podmioty prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

będą przekazywały gminom swoje sprawozdania za pomocą systemu 

teleinformatycznego – portalu empatia.mpips.gov.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

 

 

 

 

 

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.); 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. 

w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w 

którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (tekst jednolity) (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 925 oraz z 2017 r. poz. 2379) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 

r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie 

dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna; 

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 

czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie ws. zakresu programów 

szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz 

dziennego opiekuna; 

5. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149, ze zm.) oraz rozporządzeń 

wykonawczych wydanych na jej podstawie; 

6. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, ze zm.); 

7. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169, poz. 1650, ze zm.); 

8. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów  

dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów 

produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających 

urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 

730);  

IV 

Obowiązujące przepisy prawne dot. opieki nad dzieckiem do lat 3 

 

https://www.gov.pl/attachment/db928301-e1b6-448b-b7bf-6cca7ede3785
https://www.gov.pl/attachment/db928301-e1b6-448b-b7bf-6cca7ede3785
https://www.gov.pl/attachment/adeeb77c-a44b-4223-96ef-30136f32c822
https://www.gov.pl/attachment/adeeb77c-a44b-4223-96ef-30136f32c822
https://www.gov.pl/attachment/adeeb77c-a44b-4223-96ef-30136f32c822
https://www.gov.pl/attachment/e53bbaf3-a010-4f19-b09b-48bdaf935f7b
https://www.gov.pl/attachment/e53bbaf3-a010-4f19-b09b-48bdaf935f7b
https://www.gov.pl/attachment/e53bbaf3-a010-4f19-b09b-48bdaf935f7b
https://www.gov.pl/attachment/326bb05e-8eb3-4a71-b30d-46fa2a69c8db
https://www.gov.pl/attachment/326bb05e-8eb3-4a71-b30d-46fa2a69c8db
https://www.gov.pl/attachment/326bb05e-8eb3-4a71-b30d-46fa2a69c8db
https://www.gov.pl/attachment/326bb05e-8eb3-4a71-b30d-46fa2a69c8db
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9. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie 

pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia 

zbiorowego zamkniętego (Dz. U. Nr 80, poz. 545);  

10. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1169/2011 z dnia 

25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji 

na temat żywności, (…);  

11. ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446, 

z późn. zm.);  

12. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010);  
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V 

Przykłady dobrych praktyk w zakresie 
opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie 
lubuskim 
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Celem Działania jest upowszechnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jako 
instrumentu oddziaływującego na sytuację zawodową opiekunów. Wsparcie 
powinno przyczyniać się do zwiększenia szans utrzymania pracy osobom, 
którym utrudnia to sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 lub osobami 
z niepełnosprawnościami. 
 
Grupą znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy są kobiety 
powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad 
dzieckiem. Brak dostępu do usług opiekuńczych dla osób bezwzględnie ich 
potrzebujących (głównie dzieci do lat trzech), odpowiednich systemów 
urlopowych i elastycznych form zatrudnienia dla obojga rodziców często 
utrudnia kobietom uczestniczenie w rynku pracy lub podjęcie pracy w pełnym 
wymiarze czasu. Dlatego niezwykle ważne jest stworzenie warunków do 
godzenia ról rodzinnych i zawodowych. Interwencja w ramach Działania 
realizowana będzie m.in. poprzez wsparcie tworzenia i funkcjonowania instytucji 
opieki nad małymi dziećmi. 
 
Odbiorcy: 

• Bezrobotni, bierni zawodowo, ze względu na opiekę nad dzieckiem do 3 
lat, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na 
urodzenie dziecka; 

• Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3; 

 

ZAKRES WSPARCIA: 

✓ Tworzenie nowych miejsc opieki w tym tych, dostosowanych do 
dzieci  z niepełnosprawnościami: 

✓ Dostosowanie istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami 

✓ Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad 
dziećmi 

✓ Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3 (realizowana jako 
uzupełnienie ww. działań) 

 

FINANSOWANIE 

Większość działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 
dofinansowanych jest ze środków unijnych Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Lubuskie-2020 – Działanie 6.4 . 
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VI 

Projekty realizowane z  Europejskiego 

Funduszu Społecznego – łącznie 23 

podmioty 
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1."NIBYLANDIA" S.C. MAREK MAŁKIEWICZ,  

WIESŁAW GOLEC 
 

 

 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu – 20 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu – 5 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 25 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 25 

Kwota dofinansowania: 918 640,75 zł 
Okres realizacji: 1.05.18 - 30.04.20  
 

Projekt „Żłobek "Nibylandia" w Nowej Soli szansą na powrót do pracy dla 

rodziców dzieci w wieku do 3 lat”, obejmuje swym zakresem utworzenie 25 

nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka, w tym 

dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Żłobku 

„Nibylandia” w Nowej Soli. Do żłobka mogą uczęszczać dzieci z miasta lub 

gminy Nowa Sól oraz dzieci pracowników zakładów strefy ekonomicznej. 

Stworzenie bezpiecznych i komfortowych warunków pobytu dzieci w żłobku 

poprzez przygotowanie pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb dzieci oraz 

wymogów prawnych. Zakupienie wyposażenia, pomocy do prowadzenia zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych oraz sprzętu specjalistycznego do 

rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii. 

Modyfikację przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy 

dzieci. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad 

dziećmi do lat 3. 

Projekt jest ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich 

kariery zawodowej. 
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2. „NIBYLANDIA" S.C. MAREK MAŁKIEWICZ, 

 WIESŁAW GOLEC 
 

 

 
Kwota dofinansowania: 1 037 052,47 zł 
Okres realizacji: 1.03.18 - 29.02.20 
 

Projekt „Żłobek "Nibylandia" w Świdnicy szansą na powrót do pracy dla 

rodziców dzieci w wieku do 3 lat”, obejmuje swym zakresem utworzenie 25 

nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka, w tym 

dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Żłobku 

„Nibylandia” w Świdnicy. Do żłobka mogą uczęszczać dzieci z gminy Świdnica. 

Stworzenie bezpiecznych i komfortowych warunków pobytu dzieci w żłobku 

poprzez przygotowanie pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb dzieci oraz 

wymogów prawnych. Zakupienie wyposażenia, pomocy do prowadzenia zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych oraz sprzętu specjalistycznego do 

rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii. 

Modyfikację przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy 

dzieci. Wyposażenie i montaż placu zabaw z ogrodzeniem. Zapewnienie 

bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. 

Projekt jest ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich 

kariery zawodowej. 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu – 20 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu – 5 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 25 
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3. FUNDACJA EUREGIO 
 

 

 

 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 20 
 
Kwota dofinansowania: 628 139,91 zł 
Okres realizacji: 1.08.18 - 31.08.20 
 

Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej grupy docelowej tj. 20 os. (min. 

10K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie nowego 

żłobka w Słubicach (20 miejsc dostosowanych do osób z niepełnosprawnością) 

działającego zgodnie z ust. o op. nad dziećmi do lat 3 i pokrycie kosztów 

bieżącego utrzymania w latach 2018-2020. 

Zadania: 

1. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

2. Pokrycie kosztów bieżącej działalności żłobka. 

Grupa docelowa to: 

1. 10 os. (5K) pracujących, opiekujących się dzieckiem do l. 3, w trakcie przerwy 

związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie 

macierzyńskim lub rodziciel. 

2. 10 os. (5K) pozostających poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad 

dzieckiem do l. 3 (bezrobotne lub bierne zawodowo) w tym przebywające na 

urlopie wychowawczym. 

 

 

 

 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu – 10 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu 10 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie - 20 
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4. JĘZYKOWA "CHATKA PUCHATKA"  

MONIKA DOMINIAK 

 

 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 10 

 

Kwota dofinansowania: 402 459,00 zł 

Okres realizacji: 1.02.19 - 30.06.21 

 

Projekt realizowany w okresie od 02.2019 do 06.2021 ma na celu zwiększenie 

o 10 liczby kobiet z Miasta i gminy wiej. Żary powracających do pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka poprzez 

zapewnienie opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3 w okresie do 30.06.2021 r. 

Cel ten będzie realizowany poprzez utworzenie 10 nowych miejsc w żłobku 

Językowa Chatka Puchatka dla dzieci do 3 roku życia (do 30.06.2019) oraz 

utrzymanie ich przez minimum 2 lata po zakończeniu projektu. Grupę docelową 

stanowi 10 osób (10K), bezrobotnych i biernych zawodowo pozostających poza 

rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, 

pracujących będących w trakcie przerwy zw. z urodzeniem lub wychowaniem 

dziecka i przebywające na urlopie macierz/tacierzyńskim lub rodzicielskim. 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu – 4 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 

programu – 4 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie –10 
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5. GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE 
 

 

 

 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 68 
 
Kwota dofinansowania: 1 884 752,50 zł 
Okres realizacji: 1.11.18 - 31.01.21 

 

Projekt będzie realizowany w Żłobku Miejskim w Krośnie Odrzańskim, przy  ul. 

Piastów 6d od 1.11.2018 do 31.12.2020 r. Grupę docelową projektu stanowią 

osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze 

względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 (15K) i osoby pracujące 

opiekujące się dziećmi do lat 3, będące w trakcie urlopu macierzyńskiego lub 

pracujące i  przebywające jednocześnie na urlopie wychowawczym (53K). 

Celem projektu jest utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dz. do lat 3 

w Gminie Krosno Odrzańskie, a tym samym zapewnienie możliwości powrotu 

do pracy min. 68 opiekunom (68K) tych dzieci.  

Realizacja tego celu zostanie zapewniona poprzez adaptację i wyposażenie 

pomieszczeń przeznaczonych do opieki nad dziećmi (XI 18 – III 19) oraz 

poprzez finansowanie bieżącej działalności żłobka  w okresie 24 m-cy (I 19 – XII 

20). 

 

 
 
 
 
 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu – 45 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu –10 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 68 
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6. GMINA RZEPIN 
 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 30 
 
Kwota dofinansowania: 806 858,25 zł 

Okres realizacji: 1.10.18 - 30.11.20 

 

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 30 osób (30 K) 

wyłączonych  z rynku pracy  z powodu opieki nad małymi dziećmi, poprzez 

utworzenie i bieżące funkcjonowanie żłobka na terenie gminy Rzepin w okresie 

od 01.10.2018 do 04.02.2021. 

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 30 kobiet (28 biernych 

zawodowo, 2 bezrobotnych), opiekujących się dziećmi do lat 3. 

Zadania realizowane w ramach projektu: 

1. Stworzenie warunków do funkcjonowania żłobka samorządowego w gminie 

Rzepin 

2. Finansowanie przez 24 miesiące bieżącej działalności żłobka 

samorządowego w gminie Rzepin. 

Nowo powstały żłobek będzie oferował 30 wysokiej jakości miejsc. Na potrzeby 

jego funkcjonowania zatrudnione zostaną 4 opiekunki, 1 pielęgniarka i 1 

kucharka. Żłobek będzie dostosowany do dzieci z niepełnosprawnościami. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu – 28 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 

programu – 2 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 30 
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7. CYBERION s.c. SŁAWOMIR KULA,  

ŁUKASZ SIEGIEDA 

 

 

 

 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 24 
 
Kwota dofinansowania: 1 032 810,23 zł 
Okres realizacji: 1.03.19 - 28.02.21 

 

Głównym celem projektu jest umożliwienie 24 rodzicom/opiekunom prawnym 

z terenu Zielonej Góry powrotu na rynek pracy po przerwie związanej 

z urodzeniem/wychowaniem dziecka poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich 

dzieciom w wieku do lat 3 w okresie 01.03.2019r. do 28.02.2021r. poprzez 

utworzenie 24 miejsc opieki w żłobku "Prymusek" w Zielonej Górze-Ochli. 

Grupa docelowa to: 

- 9 (9K,0M) osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających 

poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w ty 

osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 

przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

- 15 (15K,0M) osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 

W okresie realizacji projektu Wnioskodawca zrealizuje następujące zadania: 

1.Utworzenie żłobka. 

2.Opieka wychowawczo-edukacyjna w żłobku. 

 

 
 
 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu – 15 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu – 9 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 24 
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8. STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI 

"POMOST" 

 

 

 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 93 

 

Kwota dofinansowania: 3 833 166,54 zł 

Okres realizacji: 1.05.19-31.08.21 

Projekt „Baja Land" to szansa na powrót do pracy lub jej utrzymanie dla 93 osób 

(83k) pracujących, bezrobotnych lub biernych zawodowo, doświadczających 

trudności na rynku pracy ze względu na opiekę nad dziećmi do lat 3.  

Projekt utworzy trzy kluby dziecięce: w Trzcielu -1 oddział (3 grupy po 5 dzieci - 

15 dzieci), w Pszczewie 2 oddziały (6 grup po 6 dzieci, łącznie 36 miejsc)  

W Świebodzinie 2 oddziały (6 grup po 7 dzieci, stworzenie 42 miejsc). 

Adaptacja pomieszczeń oraz dostosowanie ich do potrzeb dzieci oraz 

wymogów prawnych pozwoli Wnioskodawcy na stworzenie bezpiecznej oraz 

komfortowej przestrzeni w Klubach dziecięcych zapewniającej prowadzenie 

zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych na wysokim poziomie. 

Projekt jest ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich 

kariery zawodowej. Zapewnia równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. 

 

 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu – 10 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 

programu – 10 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 93 
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9. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE  

„AKADEMIA SMYKA” RENATA SZOSTAK  
 

 

 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 20 
 
Kwota dofinansowania: 530 962,40 zł 
Okres realizacji: 1.07.19 - 30.11.20 
 

Projekt przewiduje utworzenie żłobka na terenie miasta Gorzów Wlkp. 

w zakresie: 

- utworzenia nowych miejsc opieki dla 20 dzieci (12k, 8ch) 

- OBJĘCIE WSPARCIEM 20 (k) podejmujących pracę po przerwie związanej 

z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3,osoby zatrudnione 

wychowujące dzieci do lat 3, a także osoby, które są poza rynkiem pracy ze 

względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 i przerwały karierę 

zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie 

wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy; 

bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze 

względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3; 

- zatrudnienie 2 nauczycieli (2K), 1 pomocy nauczyciela (k) oraz pomocy 

kuchennej (k). 

 
 
 
 
 
 

 
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu – 18 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu - 2 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 20 
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10. GMINA OTYŃ 
 

 
 

 
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu – 20 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu – 5 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 60 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 60 
 
Kwota dofinansowania: 1 911 607,28 zł 
Okres realizacji: 1.11.18 - 31.01.21 
 

Projekt ma na celu ułatwić opiekunom prawnym dzieci do lat 3 powrót na rynek 

pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez 

utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka publicznego, 

na terenie gminy Otyń. 

Wsparcie realizowane w ramach projektu skierowane jest do osób 

powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 

i wychowaniem dziecka, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim/ 

rodzicielskim lub wychowawczym, osób pracujących oraz do osób 

bezrobotnych i/ lub osób biernych zawodowo chcących podjąć zatrudnienie, 

którzy są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w wieku do 3 lat. 

Oczekiwanym efektem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz 

utrzymanie zatrudnienia opiekunom prawnym dzieci do lat 3 poprzez 

zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia 60 miejsc opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Otyń. Rezultatem podejmowanych 

działań ma być zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego. 
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11. GMINA CZERWIEŃSK 
 

 
 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu – 8 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu – 6 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 18 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 18 
 
Kwota dofinansowania: 654 651,08 zł 
Okres realizacji: 1.11.18 - 31.10.20 

 

Projekt ma na celu ułatwić opiekunom prawnym dzieci do lat 3 powrót na rynek 

pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez 

utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka publicznego, 

na terenie gminy Czerwieńsk. 

Wsparcie realizowane w ramach projektu skierowane jest do osób 

powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 

i wychowaniem dziecka, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim/ 

rodzicielskim lub wychowawczym, osób pracujących oraz do osób 

bezrobotnych i/ lub osób biernych zawodowo chcących podjąć zatrudnienie, 

którzy są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w wieku do 3 lat. 

Oczekiwanym efektem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz 

utrzymanie zatrudnienia opiekunom prawnym dzieci do lat 3 poprzez 

zastosowanie kompleksowych 

działań w postaci zapewnienia 18 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

w Gminie Czerwieńsk. Rezultatem podejmowanych działań ma być zwiększenie 

dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 co umożliwi łączenie 

życia prywatnego i zawodowego. 
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12. GMINA IŁOWA 
 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 14 
 
Kwota dofinansowania: 646 722,82 zł 
Okres realizacji: 1.11.18 - 31.12.20 

 

Projekt ma na celu ułatwić opiekunom prawnym dzieci do lat 3 powrót na rynek 

pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez 

utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka publicznego, 

na terenie gminy Iłowa. 

Wsparcie realizowane w ramach projektu skierowane jest do osób 

powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 

i wychowaniem dziecka, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim/ 

rodzicielskim lub wychowawczym, osób pracujących oraz do osób 

bezrobotnych i/lub osób biernych zawodowo chcących podjąć zatrudnienie, 

którzy są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w wieku do 3 lat. 

Oczekiwanym efektem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz 

utrzymanie zatrudnienia opiekunom prawnym dzieci do lat 3 poprzez 

zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia 14 miejsc opieki 

nad dziećmi w. wieku do lat 3 w Gminie Iłowa. Rezultatem podejmowanych 

działań ma być zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu – 6 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu – 5 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 14 
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13. GMINA DĄBIE   
 
 

 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 9 

 

Kwota dofinansowania: 324 264,16 zł 

Okres realizacji: 1.07.20 - 31.12.22 

 

Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad 

dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego 9 os. z gminy 

Dąbie poprzez utworzenie 9 miejsc w nowym Klubie Dziecięcym na terenie 

gminy Dąbie w terminie 1.07.2020-31.12.2020 r i objęcie opieką 9 dzieci  

w wieku do 3 lat w okresie 1.01.2021-31.12.2022r.(24 m-ce). 

Grupa Docelowa to: 

2 (2K) osoby bezrobotne lub osoby bierne zaw. pozostające poza rynkiem pracy 

ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które 

przerwały karierę zaw. Ze względu na urodzenie dziecka lub przebywanie na 

urlopie wychowawczym. 7 (7K) osoby pracujące spraw. opiekę nad dziećmi do 

lat 3. W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował realizacje 2 zadań: 

- Utworzenie 9 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowo powstałym 

klubie dziecięcym w terminie 1.07.2020-31.12.2020r. 

- Bieżące funkcjonowanie 9 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 

nowopowstałym klubie dziecięcym w terminie 1.01.21-31.12.22r. 

Główne rezultaty to: 

- utworzenie nowego Klubu Dziecięcego(9 nowych miejsc) na terenie Gminy 

Dąbie. 

- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania przez 24 m-sc. 

- wsparcie 9 osób, które opiekują się dziećmi w wieku do lat 3 w godzeniu życia 

zaw. i prywatnego. 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu – 7 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 

programu – 2 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 9 
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14. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „GUCIO” MONIKA HAĆ  
 

 

 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 30 
 
Kwota dofinansowania: 729 647,01 zł 
Okres realizacji: 1.11.19-31.12.21 
 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki 

nad dziećmi do lat 3 w Sulechowie poprzez utworzenie żłobka z 30 miejscami 

opieki nad dziećmi do lat 3. Grupą docelową projektu są rodzice/opiekunowie 

dzieci do lat 3, bezrobotni lub bierni zawodowo, którzy pozostają poza rynkiem 

pracy ze względu na opiekę nad dziećmi (15 osób), a także pracujący 

rodzice/opiekunowie dzieci w wieku do lat 3 (15 osób). 

Zadania: 

1. Zakup wyposażenia dla potrzebnego do opieki nad 30 dziećmi i budowa placu 

zabaw. 

2. Bieżące utrzymanie żłobka przez 24 miesiące - wyżywienie i wynagrodzenie 

opiekunów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu – 15 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu –15 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 30 
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15. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „AKADEMIA SMYKA” 
RENATA SZOSTAK  

 
 

 

 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 20 
 
Kwota dofinansowania: 513 821,93 zł 
Okres realizacji: 1.08.20 - 31.07.21 
 

Projekt przewiduje utworzenie żłobka na terenie miasta Gorzów Wlkp. 

w zakresie: 

- utworzenia nowych miejsc opieki dla 20 dzieci; 

- OBJĘCIE WSPARCIEM 20 (k)podejmujących pracę po przerwie związanej 

z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3,osoby zatrudnione 

wychowujące dzieci do lat 3, a także osoby, które są poza rynkiem pracy ze 

względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 i przerwały karierę 

zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie 

wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy; 

bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze 

względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3; 

- zatrudnienie 2 nauczycieli (2K), 1 pomocy nauczyciela (k) oraz pomocy 

kuchennej (k). 

 

 

 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu – 18 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu – 2 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 20 
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16. GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE 
 
 
 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 24 
 
Kwota dofinansowania: 787 644,00 zł 
Okres realizacji: 1.05.19 - 31.08.21 
 

Projekt będzie realizowany w Klubie Dziecięcym "Maleństwa", przy ul. Srebrna 

Góra 2 od 1.05.2019 do 31.08.2021 r. Grupę docelową proj. stanowią osoby 

pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (24K). Celem projektu jest 

utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Krosno 

Odrzańskie, a tym samym zwiększenie szans utrzymania pracy minimum 24 

opiekunom (24K), którym utrudnia to sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3. 

Realizacja tego celu zostanie zapewniona poprzez adaptację i wyposażenie 

pomieszczeń przeznaczonych do opieki nad dziećmi (V-VIII 2019) oraz poprzez 

finansowanie bieżącej działalności klubu w okresie 24 m-cy (IX 2019 - XVIII 

2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu – 24 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu – 0 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 24 
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17. GMINA SZCZANIEC 
 

    Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 20 
 
Kwota dofinansowania: 737 705,59 zł 
Okres realizacji: 1.10.19 - 31.12.21 
 

Projekt ma na celu ułatwić opiekunom prawnym dzieci do lat 3 powrót na rynek 

pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez 

utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego dla 

20 dzieci, na terenie gminy Szczaniec. 

Wsparcie realizowane w ramach projektu skierowane jest do osób 

powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 

i wychowaniem dziecka, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim/ 

rodzicielskim lub wychowawczym, osób pracujących oraz do osób 

bezrobotnych i/lub osób biernych zawodowo chcących podjąć zatrudnienie, 

którzy są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w wieku do 3 lat. 

Oczekiwanym efektem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz 

utrzymanie zatrudnienia opiekunom prawnym dzieci do lat 3 poprzez 

zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia 20 miejsc opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Szczaniec. Rezultatem podejmowanych 

działań ma być zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu – 17 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu – 3 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 20 
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18. GMINA SKWIERZYNA 
 
 

 
 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 24 
 

Kwota dofinansowania: 546 726,91 zł 

Okres realizacji: 1.05.19-31.08.21 

 

Projekt będzie realizowany w Klubie Dziecięcym nr 2 w Skwierzynie, przy 

ul. Mickiewicza 26 od 1.05.2019 do 31.08.2021r. Grupę docelową proj. stanowią 

os. bezrobotne lub bierne zaw. pozostające poza rynkiem pracy ze wzgl. na 

obowiązek opieki nad dz. do lat 3 (10K,0M) i os. pracujące sprawujące opiekę 

nad dziećmi do lat 3 (14K, 0M). Celem projektu jest utworzenie 24 nowych 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Skwierzyna, a tym samym 

zapewnienie możliwości powrotu do pracy lub utrzymania zatrudnienia min. 24 

opiekunom (24K) tych dzieci. Realizacja tego celu zostanie zapewniona 

poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do opieki nad 

dziećmi (V-VIII 2019) oraz poprzez finansowanie bieżącej działalności klubu 

w okresie 24 m-cy (IX 19 – VIII 21). 

 
 
 
 
 
 

 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu –14 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 

programu – 10 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 24 
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19. FUNDACJA „POROZUMIENIE WZGÓRZ 
DALKOWSKICH”  

 
 

 

 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 30 

 

Kwota dofinansowania: 1 155 466,20 zł 

Okres realizacji: 1.01.20 - 31.12.21 

 

Realizacja projektu wpływa na osiągniecie celów RPO Lubuskie 2020 

zmierzających do kompleksowego wparcia rodziny, co wiąże się z opieką 

instytucjonalną dzieci i rozwojem zawodowym co najmniej 35 rodziców, w tym 

33 kobiet i 2 mężczyzn z terenu Gminy Szprotawa z województwa lubuskiego. 

Zostanie to wykonane przez zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia lub 

powrót na rynek pracy przez 35 rodziców, którzy ze względu na wychowywanie 

dziecka byli tej szansy pozbawieni. Przedmiotem projektu jest utworzenie 30 

miejsc opieki instytucjonalnej dla 35 dzieci w wieku od 20 tyg. do lat 3 z uwagi 

na system rotacyjny w Żłobku w Szprotawie w okresie I.2020 r. do XII.2021 r. 

Główne działania to adaptacja pomieszczeń pod nową grupę, organizacja placu 

zabaw dostosowanego do wieku dzieci, organizacja zajęć opiekuńczo-

edukacyjnych oraz organizacja zajęć dodatkowych tj.: muzyczno-ruchowych 

z chustą animacyjną Klanza, plastycznych i logopedycznych z elementami 

integracji sensorycznej. 

Dzięki kompleksowemu wsparciu rodziny, w ramach projektu zostanie 

wypracowany oraz przetestowany kompleksowy model wsparcia pracodawcy 

i pracownika, sprzyjający godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu – 35 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 

programu – 5 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 35 
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20. GMINA SULĘCIN 
 

 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –18 
 

Kwota dofinansowania: 689 748,43 zł 
Okres realizacji: 1.09.19 - 31.12.21 
 

Celem projektu jest upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 przez 

utworzenie 18 miejsc opieki w formie żłobka na terenie Gminy Sulęcin (woj. 

lubuskie), w terminie od 01.09.2019 do 31.12.2019 i zapewnienie bieżącego 

funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki przez okres 24 miesięcy tj. od 

01.01.2020 do 31.12.2021. Wsparciem zostanie objęte 18 (16K) os. w tym 30% 

osób samotnie wychowujących dziecko i 30% rodzin wielodzietnych. 

Cel główny projektu spełnia założenia celu szczegółowego działania 6.4 

zawartego w SzOOP RPO Lubuskie - 2020. 

Zadania w projekcie: 

1. Wyposażenie i adaptacja miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

2. Bieżące funkcjonowanie 18 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Małego 

Przyrodnika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu – 7 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu – 11 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 18 
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21. GMINA ZABÓR 
 
 

 
 
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu – 15 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu – 0 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 15 
 
Kwota dofinansowania: 428 469,06 zł 
Okres realizacji: 1.09.19 - 31.12.21 
 

Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad 

dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego 15 os. z Gminy 

Zabór poprzez utworzenie 15 miejsc w nowym Klubie Dziecięcym na terenie 

Gminie Zabór w terminie 1.09.2019-31.12.2019 r. i objęcie opieką 15 dzieci 

w wieku do 3 lat w okresie 1.01.2020-31.12.2021r. (24 m-ce). GD to: 

15 (15K) osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. 

W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował realizacje 2 zadań: 

- utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowopowstałym 

klubie dziecięcym w terminie 1.09.2019 do 31.12.2019 r. 

- bieżące funkcjonowanie 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 

3 w nowopowstałym klubie dziecięcym w terminie 1.01.20 do 31.12.2021r. 

Główne rezultaty to: 

- utworzenie nowego Klubu Dziecięcego (15 nowych miejsc) na terenie Gminy 

Zabór, 

- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania przez 24 miejsc, 

- wsparcie 15 osób, które opiekują się dziećmi w wieku do lat 3 w godzeniu życia 

zawodowego i prywatnego. 
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 22. GMINA MIĘDZYRZECZ  
 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 24 
 
Kwota dofinansowania: 787 953,94 zł 
Okres realizacji: 1.10.19-31.12.21 
 

Projekt ma na celu ułatwić opiekunom prawnym dzieci do lat 3 powrót na rynek 

pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez 

utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego, na 

terenie gminy Międzyrzecz. 

Wsparcie realizowane w ramach projektu skierowane jest do osób 

powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 

i wychowaniem dziecka, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim/ 

rodzicielskim lub wychowawczym, osób pracujących oraz do osób 

bezrobotnych i/lub osób biernych zawodowo chcących podjąć zatrudnienie, 

którzy są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w wieku do 3 lat. 

Oczekiwanym efektem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz 

utrzymanie zatrudnienia opiekunom prawnym dzieci do lat 3 poprzez 

zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia 24 miejsc opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Międzyrzecz. Rezultatem 

podejmowanych działań ma być zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu – 21 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu –  3 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie –  24 
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23. GOZDNICA/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
 

 

 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 10 

 

Kwota dofinansowania: 414 432,50 

Okres realizacji: 1.10.19-31.12.21 

 

Projekt ma na celu ułatwić opiekunom prawnym dzieci do lat 3 powrót na rynek 

pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez 

utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego dla 

10 dzieci, na terenie gminy Gozdnica. 

Wsparcie realizowane w ramach projektu skierowane jest do osób 

powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 

i wychowaniem dziecka, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim/ 

rodzicielskim lub wychowawczym, osób pracujących oraz do osób 

bezrobotnych i/lub osób biernych zawodowo chcących podjąć zatrudnienie, 

którzy są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w wieku do 3 lat. 

Oczekiwanym efektem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz 

utrzymanie zatrudnienia opiekunom prawnym dzieci do lat 3 poprzez 

zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia 10 miejsc opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Gozdnica. Rezultatem podejmowanych 

działań ma być zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego. 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu – 5 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 

programu – 5 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 10 


