PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EFS)

Ogólne założenia projektu
Projekt „Więcborski maluszek” realizowany jest przez Gminę Więcbork w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020. Podmioty realizujące projekt:
1. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku;
2. Stowarzyszenie „Kierunek Więcbork" – partner projektu.
Projekt realizowany jest w Gminie Więcbork w okresie od maja 2018 r. do sierpnia
2020 r. Jego celem jest utworzenie w 2018 r. i utrzymanie przez 24 miesiące 30 nowych
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
„Więcborski maluszek” jest odpowiedzią na wnioski rodziców wykazujące zapotrzebowanie
na zorganizowanie przez gminę instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lat.
Poprzez stworzenie 30 miejsc opieki w klubie dziecięcym wzmacniany jest powrót rodzica na
rynek pracy – rodzica zamieszkałego, uczącego się lub pracującego na terenie Gminy
Więcbork. Grupę docelową projektu stanowi grupa 30 osób bezrobotnych lub biernych
zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na sprawowaną opiekę nad
dziećmi (w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenia dziecka
lub przebywają na urlopie wychowawczym), a także osób pracujących sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku 1-3 lat.
Rekrutacja do Klubu Dziecięcego w Więcborku realizowana jest na terenie Gminy
Więcbork na zasadach i terminach wynikających z Uchwały Nr XLIII/323/18 Rady Miejskiej
w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego
w Więcborku i nadania statutu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 2018 r., poz. 2564). Wnioski
rekrutacyjne dostępne są w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, Klubie
Dziecięcym w Więcborku oraz na stronach internetowych ww. jednostek.
W ramach opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku 1-3 lat realizowane są funkcje
opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Opieka w klubie skierowana jest maksymalnie
do 30 dzieci, w wymiarze do 10 godzin dziennie (w szczególnie uzasadnionych przypadkach
czas ten może ulec wydłużeniu). Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra,
w liczbie zgodnej z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603) – tj. maksymalnie 8 dzieci na jednego
opiekuna (bądź 5 w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne lub wymagające
szczególnej opieki).
Nadzór nad klubem dziecięcym w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki
sprawuje Burmistrz Więcborka.

Budżet szczegółowy w podziale na zadania merytoryczne

Wartość
projektu
Remont i adaptacja pomieszczeń
Plac zabaw
Wyposażenie pomieszczeń i sal pobytu
Pomoce dydaktyczne, zabawki do sal
pobytu, doposażenie placu zabaw
Wózki dla dzieci
Wyposażenie sal pobytu w sprzęt
multimedialny
Wynagrodzenie personelu
Inne usługi (w tym: materiały do
prowadzenia zajęć, środki czystości, in.
usługi, wyżywienie)
Koszty pośrednie
Wartość projektu

W tym
dofinansowanie

Wkład
własny
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1 178 360,00
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144 000,00
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317 349,00
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55 214,10
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1 618 479,90

285 614,10

