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Jest mi nieznicmie milo poinformowad Pafstir,4 2€ 28 listopada br. roku zostal

ogloszooy program,,MALUCI|+" 2019. Itogram umz z zal4cznikami znajduje sie n8 stroDie

hltt6://www-qov.pl/$eb/r(dz.ina w zakladc€ Maluch+.

W ramach programu mo2tra ubiegat si9 o dofinansowanie dwoch typdw dzislai -
tworzenia i iurkc.ionowania miejsc opieti dla najmlods6ych dzicci. Podmiory bgda nogly

skladad oferty w 4 modulach.

Modul I ro dofinansowanic na tworzcnic rcuych micjsc opieki przcz jodnostki

sarnorz4du ter],rorislnego i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc. Podzieloly jest na

modul I a i I b. Modul lr przezn czonyjest na zadroi8 .ealizowane na terede gmin, gdzie nie

ma 2adnych 2lobldw lub klub6w dziecigcych, a zadatric doryczy utworzcnia micjsc dla nie

wigcej ni2 20lo dzieci w rocihikach l-2 w gminie i wnioskowana wysokoit dofinansowania

ns zadanic polegajqc€ na tworzcniu nowych micjsc opieki w gtninie nie przekracza 3 mln d.
I)ofinrnrowrnie do uaworzdrir I [lcjlcr w tlobku |!b klubic zwQkrzono do 30 tyr. zl,

dolirunsowanic do I miejsca u dziern€go opiekuna pozostalo na poziomic 5 tys. zl. Modll
lb przcnacarry jest na inwestycje n. terenie gmin, gdzie finkcjoruj{ Zliobkl lub kluby

i wnioskowana wymkoid dofiranso$,ani. na zadanic terozcnia miejsc opicki nic przctrocza

w gminic 5 mln zl lub nie firntcjonujq 2lobki lub kluby dziecigce, alc zadanic dotyc"J

utworz€nia miejsc dla wiqcej niz 20% dzieci w toczaikach l-2 w gminie lub wniosLowana

vysoko3d dofinansowania oa zadanie polegaj4ce aa tworzcniu no\vych rnicjsc w gminic

przekracza 3 mln zl..Donntrtowr e do utroreenlr I mhFca $ Zlobkr lub klublc



!'odvyfu2oDo ilo 22 tW. zl, kwota do{in nsowania do I micjsca u dzienrEgo opicluna
pozostala na poziomie 5 tys. z|-

Modul 2 (dh jri) - dofinansowywane bldzie zape,wnisnie funl.cjonowania miejs;

utworzonych pnez jst z udzial€m Prograrnu $. wczeSniejszych edycji),

Modul 3 skicmwany jest do podmiolow inrych niz jcdnosrki samorzqdu

ierytorialnego (w iym uczeld), kt6re mogq pozystai Srodki na utworzenie w 2019 .- nowych

micjsc opieki i ich utrrynmie. Tu kwota dofinensowania dworzcoia nowego midsca

w tlobku tub klubie dzieciQcym wyniesie do l0 ty!. d, a u dzicnncgo opichma do 5 tys- zl.

Modul 4 skicrowany j€st do podmiotriw innych nit jedrcstl,i samorzqdu

tcrytori.lrcgo (w tyn uczelni) m zapewnienic funkcjonowania mr€jsc opieti, w tym miejsc

dla dzieci niepelnosprawnych lub uymagoj4cych szc'c.6to€j opieti. Kwoqr dofinansowsoia

bld4 ztarc na ctapic rozstrzygtrifcia edycji.

Nr progrtor prN.u,,..,.. rii d 450 rlo el V pieryszcj kolejnoici Srodki bed{

przlzume jednostkom samorz4du rerytorialn€go, Pozost le lrodki ftd4 pr4raawanc

podmiotom prywalrlyn.

Wspieranie rozwoju instytucji opieki dla &ieci do lat 3 jest niezwyne istotlc,

ponieq62 w Polsc€ w prawif 63% gmin wciqz brakuF itr$ynrcji opieki , ajak wicrny jcdnyrn

z czynnik6w u/plyi{ajqcych tla podejnowanic decyzji o posiadaniu dzi€ci jest mozliwod4

powrotu ro'dzic6w ns rynck pracy po ich urodaniu omz zapewnicnie im opicki. Tworzcnic

mi€jsc opieki to nie tyllo clcDeot potityki rodzinnej, ate takze bodziec dla ryrku pracy,

poflicwa2 do aktywtto{oi zawodowej mogi wr6cid tdzice, ktfirty majq mo2liwold

zEpeu/ricoia opicki nad dziccrni w czasi. prcy. Insynrjc opicki to tat2c oowc rnicjsca

prey- Lisk irurytucji oraz ro, cry w dancj gnrinio dbo gminrcb s+ea.ldnich sq instytucj€

opi.&i moau ztalcil tn strordq htto6//empatia.mpilrs,qov.puq,€hy'lidmapa-ztob&ow-i-

klobowizieciccYch.

Tworzeniu miejsc opicki sptzyjajq animy w ustawic z 4 lutcgo 201I r. o opiecc nad

dzicdmi w wieku do lst 3 obowiqarj4ce od pocz4tku 20t8 r- Warto zwr6cid owage, 2c katalog

podmiot6w mog4cych zalladad zlobki i kluby dziccigcc or.z zarrdniad &icnDych

opiekun6w rqzszs,rj.,,r!0 m.iD. o po*irty. Zniesiodo tskze wyrn6g posiadania w i:louru co

ntjmniej dwdch pomieszczci r'rzenrczarlych na pobyt dzieci, co umozliwia utvrorz€oie

witkc"ej liczby micjsc opicki, a w klubach dziecitcyeh rnnozliwiono prz)'bywanie dzicci do

l0 godzin &icnnic, tak jak w aobkach, Kluby s4 plac6r't<ami nniqiszymi i bardziej

karneraloymi - do 30 dzieci-

"-'o"$,e | ?,:i,"-....'-.



Stwot-zona zostala 6$d:z mo2liwol6 wigkszcj intcgracji ztobk6r, i HuMw
dziecigcych z przedw&olan o.az oboizeni4 ns wz6r przedszkoli, &oszr6w dotyczqcych opht

i podatk6w z Dict||chomoiciq oraz itrnydr oltat tra rzecz brdrletu psndfwa lub

brdZctu ssmorzAdu,

Rozwazajqc pomysl two.zenir fusynrcji opieki nad najralodszymi <lziedmi, wano wzig
pod uwagQ budynki, kt6re pozostaj? lub nogtyby pozo:tawa4 do Pditvra dyspozycji

w wpih cfektywnic przeptoqadz@€go pro€csu deitrst$trjotralieji fiwt z'an{F{z4.

Brsk w s&di @iu odporvicdniej dyraniti przeks*dcai zorkrzqipych do zasQpowaaia

du?c! pl8c6w€k opid(udso-u4rcfioc,awczych ioscllt!€jami s*r,td, oaibadzirj zblilonyni

do rodzinnych forn opi€ki, czy t3i doc€lowc oparcie sylicNru pic€f '."tgpc"ej jedynic !a
formach rodzinnych, w wiclu pol\,ialrch slov.odowsrejcst usytuowad€m irstytuejonahcj

preczy z!s,4JDf"l, w &tych, czesto wielohd),rloqrycl0, nidud|ooo6ci{rch" Kolcj4 b{ice
bywa takze knestiE zwiqzaDa z przckrvalifikot\ruico i *wo,rzcnicrn szaos .+.l""cgo roarcju

zavodowcgo dla pracowuik6w likwtubwanych insyucji piclry zaxApzei, a z dqgicj sony
aalcziade odpowiedniej trdry dLa novopowstrjqcydl 6i€js opieki nad mdyrn &ieckie6.

I laktc w tym obszarzr mq,c irw€stfrcjc zwiqzanr z purtawrnico m.in- zlobldq pop?az

zblirona w obu systcmach wynogi kwalifitsyjtler @gq st&owi6 szmsg dla lokalncgo

ryrku prey. Zated! proDoDujqc Pads!$u lal( zDeece e,sprsci€ w t@aoju fo(m opidd ltd
dzieckiem do lat 3, rcLoncadujc jcdoocae&rie tomplclsov/q Elolize c€l6w Pafrtc,s powiaru

r{€ wszy6tkich asEektach alrtywnic pfon aduoj polityld rodzimej, w tyn t ldi ja&

wsposuiatro qry:|Ej w obsza!'zc kicflm&6w ztian w ory,,aieii giff,ry zar'iwzti-

Zsclrlcm Pd!0urs do uzifda dzidu w progtarnie .IIIALUCH+" 2019, a r.Lb
zwrsar|r siQ z prodbq o rczpow=cfuicaic &st{Fyni L"..r'hi hfdmscji o progr@ie

w Prdstwe powistach - ur6wno $,ffid iednostek samo'zqdu teryforial&go jak i po.dmiot6ly

prywlhych lofomracja o dofimrsorryaniu tworzcoi& niqiso opie&i dls dzicci do ld 3

upublicaniom w Powiatowycb Urz6dacb Pracy molc okazad sig ccnna dla os6b beuoboinych

planujScycl ro4poczncic ulaloej &i4lalnndci. Pmi@jny, ,e inn€styqia * rcdzing j{*
inwestycjl w przyszlo{f cdcgo naro<fu oraz lokalnych spolcmfci.
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