Drodzy Rodzice,
Uprzejmie informujemy, iż Żłobek Niepubliczny Akademia Malucha w Aleksandrowie Kujawskim
pozyskał dofinansowanie projektu pn.: „Żłobek dla dziecka – praca dla rodziców! Nowe możliwości w
Akademii Malucha” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawskopomorskiego na lata 2014-2020 – EFS
Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie
powrotu na rynek pracy 15 osobom poprzez utworzenie 15 miejsc w żłobku na terenie Gminy Aleksandrów do
31.08.2018 r. oraz objęcie opieką 15 dzieci w wieku do 3 lat w okresie 01.09.2018-31.08.2020r. (24 miesiące).
Grupa docelowa projektu to:
• 15 osób – które zaliczają się do osób powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub
rodzicielskim lub które zaliczają się do osób wyłączonych z rynku pracy z uwagi na sprawowanie opieki
nad dziećmi do lat 3 w tym również osoby przebywające na urlopie wychowawczym.
W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował realizację 2 zadań:
Zadanie 1
Utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez prace adaptacyjne i wyposażenie pomieszczenia w
Żłobku Akademia Malucha w terminie VII-VIII. 2018r. W Przedszkolu Akademia Malucha w Aleksandrowie
Kujawskim.
Zadanie 2
Bieżące funkcjonowanie 15 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie IX.2018-VIII.2020.
Rekrutacja uczestników projektu: odbędzie się w budynku Przedszkola Niepublicznego Akademia Malucha w
Aleksandrowie Kujawskim, w biurze projektu: Żłobek Akademia Malucha, ul. Kościelna 9a w terminie VII.2018
– VIII.2018. Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych fizycznie w biurze projektu
dokumentów (formularz zgłoszeniowy, deklaracja udziału). Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą w
wersji papierowej w Biurze Projektu. Informacja o naborze zostanie umieszczona m.in. w budynku Przedszkola
Akademia Malucha w Aleksandrowie Kujawskim, na stronie internetowej Przedszkola oraz w lokalnych mediach.
Zawartość merytoryczna będzie wskazywała na wsparcie dla osób, które w wyniku opieki nad dzieckiem do lat 3
są wykluczone z rynku pracy. Rekrutacja do projektu będzie otwarta dla obu płci. Wnioskodawca zaplanował
utworzenie listy rezerwowej w przypadku gdy, zrekrutowana zostanie większa liczba osób z odpowiednią liczbą
punktów. W przypadku tej samej liczby punktów – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Główne rezultaty projektu to:
• utworzenie 15 nowych miejsc dla dzieci do lat 3 w Żłobku Akademia Malucha w terminie 01.09.2018r.
• pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania przez 24 miesiące (1.09.2018-31.08.2020r.).
• świadczenie usług opiekuńczych na rzecz 15 dzieci przez okres 24 miesięcy (1.09.2018-31.08.2020r.).
• wsparcie 15 osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem
dziecka oraz pozostające bez pracy, które znalazły/poszukują zatrudnienia.
Wykonanie projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 5 RPO województwa kujawsko-pomorskiego
na lata 2014-2020 tj.: „Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3”.
Wartość projektu: 438 761,40 zł
Dofinansowanie UE: 372 947, 36 zł

