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Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że 28 listopada br. roku został
ogłoszony program „MALUCH+" 2019. Program wraz z załącznikami znajduje się na stronie
https://www, gov.pi/web/rodzina w zakładce Maluch+.
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie dwóch typów działań tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Podmioty będą mogły
składać oferty w 4 modułach.
Moduł 1 to dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc opieki przez jednostki
samorządu terytorialnego i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc. Podzielony jest na
moduł la i lb. Moduł la przeznaczony jest na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie nie
ma żadnych żłobków lub klubów dziecięcych, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie
więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1 -2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania
na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 min zł.
Dofinansowanie do utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie zwiększono do 30 tys. zł,
dofinansowanie do 1 miejsca u dziennego opiekuna pozostało na poziomie 5 tys. zł. Moduł
lb przeznaczony jest na inwestycje na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby
i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie tworzenia miejsc opieki nie przekracza
w gminie 5 min zł lub nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy
utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana
wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc w gminie
przekracza 3 min zł. Dofinansowanie do utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie

podwyższono do 22 tys. zł, kwota dofinansowania do 1 miejsca u dziennego opiekuna
pozostała na poziomie 5 tys. zł.
Moduł 2 (dla jst) - dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc
utworzonych przez jst z udziałem Programu (tj. wcześniejszych edycji),
Moduł 3 skierowany jest do podmiotów innych niż jednostki samorządu
terytorialnego (w tym uczelni), które mogą pozyskać środki na utworzenie w 2019 r. nowych
miejsc opieki i ich utrzymanie. Tu kwota dofinansowania utworzenia nowego miejsca
w żłobku lub klubie dziecięcym wyniesie do 10 tys. zł, a u dziennego opiekuna do 5 tys. zł.
Moduł 4 skierowany jest do

podmiotów

innych

niż jednostki

samorządu

terytorialnego (w tym uczelni) na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc
dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Kwoty dofinansowania
będą znane na etapie rozstrzygnięcia edycji.
Na program przeznacza się aż 450 min zł. W pierwszej kolejności środki będą
przyznane jednostkom samorządu terytorialnego. Pozostałe środki będą przyznawane
podmiotom prywatnym.
Wspieranie rozwoju instytucji opieki dla dzieci do lat 3 jest niezwykle istotne,
ponieważ w Polsce w prawie 63% gmin wciąż brakuje instytucji opieki, a jak wiemy jednym
z czynników wpływających na podejmowanie decyzji o posiadaniu dzieci jest możliwość
powrotu rodziców na rynek pracy po ich urodzeniu oraz zapewnienie im opieki. Tworzenie
miejsc opieki to nie tylko element polityki rodzinnej, ale także bodziec dla rynku pracy,
ponieważ do aktywności zawodowej mogą wrócić rodzice, którzy mają możliwość
zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie pracy. Instytucje opieki to także nowe miejsca
pracy. Listę instytucji oraz to, czy w danej gminie albo gminach sąsiednich są instytucje
opieki można znaleźć na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-iklubow-dzieciecych.
Tworzeniu miejsc opieki sprzyjają zmiany w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 obowiązujące od początku 2018 r. Warto zwrócić uwagę, że katalog
podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniać dziennych
opiekunów rozszerzono m.in. o powiaty. Zniesiono także wymóg posiadania w żłobku co
najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci, co umożliwia utworzenie
większej liczby miejsc opieki, a w klubach dziecięcych umożliwiono przybywanie dzieci do
10 godzin dziennie, tak jak w żłobkach. Kluby są placówkami mniejszymi i bardziej
kameralnymi - do 30 dzieci.

Stworzona została również możliwość większej integracji żłobków i klubów
dziecięcych z przedszkolami oraz obniżenia, na wzór przedszkoli, kosztów dotyczących opłat
i podatków związanych z nieruchomością oraz innych opłat na rzecz budżetu państwa lub
budżetu samorządu.
Rozważając pomysł tworzenia instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi, warto wziąć
pod uwagę budynki, które pozostają lub mogłyby pozostawać do Państwa dyspozycji
w wyniku efektywnie przeprowadzonego procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.
Brak w skali kraju odpowiedniej dynamiki przekształceń zmierzających do zastępowania
dużych placówek opiekuńczo-wychowawczych instytucjami małymi, najbardziej zbliżonymi
do rodzinnych form opieki, czy też docelowe oparcie systemu pieczy zastępczej jedynie na
formach rodzinnych, w wielu powiatach spowodowane jest usytuowaniem instytucjonalnej
pieczy zastępczej w dużych, często wielobudynkowych, nieruchomościach. Kolejną barierą
bywa także kwestia związana z przekwalifikowaniem i stworzeniem szans dalszego rozwoju
zawodowego dla pracowników likwidowanych instytucji pieczy zastępczej, a z drugiej strony
znalezienie odpowiedniej kadry dla nowopowstających miejsc opieki nad małym dzieckiem.
I także w tym obszarze nowe inwestycje związane z powstawaniem m.in. żłobków, poprzez
zbliżone w obu systemach wymogi kwalifikacyjne, mogą stanowić szansę dla lokalnego
rynku pracy. Zatem, proponując Państwu tak znaczące wsparcie w rozwoju form opieki nad
dzieckiem do lat 3, rekomenduję jednocześnie kompleksową analizę celów Państwa powiatu
we wszystkich aspektach aktywnie prowadzonej polityki rodzinnej, w tym także jak
wspomniano wyżej w obszarze kierunków zmian w organizacji pieczy zastępczej.
Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w programie „MALUCH+" 2019, a także
zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie dostępnymi kanałami informacji o programie
w Państwa powiatach - zarówno wśród jednostek samorządu terytorialnego jak i podmiotów
prywatnych. Informacja o dofinansowaniu tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3
upubliczniona w Powiatowych Urzędach Pracy może okazać się cenna dla osób bezrobotnych
planujących rozpoczęcie własnej działalności. Pamiętajmy, że inwestycja w rodzinę jest
inwestycją w przyszłość całego narodu oraz lokalnych społeczności.

