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Grupa docelowa 

 

 Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 
roku życia w przypadku, gdy co najmniej jedno  
z rodziców lub opiekunów prawnych powraca na rynek 
pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub 
wychowaniem dziecka, pracujący oraz przebywający 
poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki 
nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały 
karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka.  
W sytuacji gdy osoby przebywają na urlopie 
rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie 
pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są 
również za osoby pracujące. 

 



Wsparcie udzielone w ramach projektów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 

lub osobami z niepełnosprawnościami jest skierowane do: 

 osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo, pozostających poza 

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

przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 

przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (z późn. zm.), 
 

 osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 

Grupa docelowa 



Formy wsparcia możliwe do dofinansowania 

 

 Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3  

(m.in.: żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce). 

 Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego 

opiekuna. 

 Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki 

nad dziećmi (m.in.: żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach 

dziecięcych). 

 Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez 

pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, 

dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie 

do rynku pracy. 

 



Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 
(m.in.: żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce) 

 

 Zapotrzebowanie na nowe podmioty ma wynikać z przeprowadzonej 

analizy demograficznej stanowiącej część złożonego wniosku  

o dofinansowanie. 

 Istnieje możliwość utworzenia nowego punktu opieki nad dziećmi od 

podstaw. 

 Finansowanie działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc opieki 

przez okres nie dłuższy, niż 24 miesiące (finansowanie dotyczy m.in. 

opłat ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3). 

 

 



 

 

 Ww. forma wsparcia również musi wynikać z zapotrzebowania 

(konieczności przeprowadzenia analizy demograficznej). 

 Dziennym opiekunem może zostać osoba o odpowiednich 

kwalifikacjach. 

 Istnieje możliwość sfinansowania kosztów przeszkolenia 

zawodowego opiekuna dziennego. 

Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  

w formie dziennego opiekuna 



 

 

 

 Nowe miejsca opieki, ale tworzone w już istniejących 

jednostkach. 

 Konieczność realizacji tej formy wsparcia także musi 

zostać wykazana w ramach przeprowadzonej analizy 

demograficznej. 

 

 

 

 

 

Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi 

(m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych) 



Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie 
kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których 

obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy. 

 Ta forma wsparcia stanowi uzupełnienie dla podstawowej 

formy wsparcia w ramach Działania 7.4, tj. tworzenia 

nowych miejsc opieki, 

 Możliwość sfinansowania kosztów bieżącej opieki przez 

okres 12 miesięcy, 

 Wykluczone jest jednoczesne tworzenie nowego miejsca  

i pokrywanie kosztów bieżącej opieki! 

 

 



Koszty możliwe do pokrycia w przypadku tworzenia nowych miejsc 
opieki oraz nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 

 Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów 

budowlanych, sanitarno–higienicznych, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie  

z koncepcją uniwersalnego projektowania,  itp. 

 Zakup i montaż wyposażenia, w tym m.in.: meble, wyposażenie 

wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki. 

 Zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo–wychowawczych  

i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do 

rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne  

z koncepcją uniwersalnego projektowania. 

 



Koszty możliwe do pokrycia w przypadku tworzenia nowych miejsc 
opieki oraz nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 

 Wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią  

i ogrodzeniem. 

 Modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy 

dzieci. 

 Zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki 

nad dziećmi do lat 3, w tym np. koszty wynagrodzenia personelu 

zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty wyżywienia 

dzieci. 

 Inne wydatki (o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

miejsca opieki nad dziećmi do lat 3). 

 

 



Obowiązujące standardy opieki  
nad dziećmi do lat 3 

 Obowiązuje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409). 

Konieczne jest także spełnienie wymagań zawartych w treści następujących 

rozporządzeń:  

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 

2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekunów w żłobku lub 

klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1221). 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, 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  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 72, ze zm.). 



Obowiązujące standardy opieki  
nad dziećmi do lat 3 

 Wydatki, które są ponoszone na tworzenie nowych miejsc 

mogą zostać również przeznaczone na dostosowanie miejsc 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

 



Minimalny zakres informacji  
zawarty w treści wniosku o dofinansowanie 

 Uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, 

w tym analizę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań przestrzennych  

w dostępie do form opieki i prognoz demograficznych 

 Warunki lokalowe, tj. wykorzystanie bazy lokalowej, w której będzie 

realizowana opieka nad dziećmi do lat 3 

 Zasady rekrutacji uczestników do projektu 

 Informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, tj. informacje,  

z jakiego źródła, innego niż wsparcie z EFS, miejsca te będą utrzymane 

przez okres minimum 2 lat (po zakończeniu finansowania EFS), a także 

planowane działania zmierzające do utrzymania funkcjonowania tych 

miejsc opieki (również po ustaniu finansowania EFS). 

 



Obowiązujące wskaźniki 

 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

 Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub 

poszukują pracy po opuszczeniu programu. 

 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej  

z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu. 

 

Wskaźniki produktu: 

 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych 

wsparciem w programie. 

 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 



Dokonywanie pomiaru wskaźników 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
 Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu. 
Wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki wsparciu EFS w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w przypadku gdy 

wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb, znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu. Wskaźnik mierzy liczbę osób, które 

w dniu przystąpienia do projektu były bezrobotne lub bierne zawodowo (np. przebywały na urlopie wychowawczym). 

We wskaźniku można wykazać zarówno osobę, która podjęła pracę lub rozpoczęła poszukiwania zatrudnienia w trakcie trwania formy 

wsparcia dot. miejsc opieki, jak i tę, która podjęła pracę lub rozpoczęła poszukiwania pracy w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału  

w projekcie. Jeśli jednak dana osoba podejmie pracę lub zacznie poszukiwać zatrudnienia w trakcie trwania projektu (i korzystania  

z opieki nad dzieckiem do lat 3), wówczas beneficjent może ją wykazać we wskaźniku jedynie w przypadku, kiedy pracuje lub poszukuje 

pracy w momencie zakończenia udziału w projekcie. Beneficjent powinien wykazać we wskaźniku wszystkie osoby, które znalazły pracę 

lub poszukiwały pracy (w trakcie projektu lub do 4 tygodni po projekcie) dopiero po zakończeniu udziału tych osób w projekcie. 

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

opuszczeniu programu. 

Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3. We wskaźniku należy wykazać osoby, które wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. We wskaźniku 

uwzględniane są osoby, które w dniu przystąpienia do projektu były pracujące. We wskaźniku można wykazać osobę, która zarówno 

powróciła do pracy w trakcie trwania opieki nad dzieckiem do lat 3, jak i tę, która powróciła do pracy w ciągu 4 tygodni po zakończeniu 

udziału w projekcie. Jeśli jednak dana osoba powróci na rynek pracy w trakcie trwania projektu (korzystania z opieki nad dzieckiem do 

lat 3), wówczas może być wykazana we wskaźniku jedynie w przypadku, kiedy pracuje w momencie zakończenia udziału w projekcie lub 

do 4 tygodni po projekcie. 

 

 



Dokonywanie pomiaru wskaźników 

Wskaźniki produktu: 

 

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

Wskaźnik mierzy liczbę osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat trzech, które otrzymały bezpośrednie wsparcie 

Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w przypadku 

gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (diagnoza opcjonalna) - w zakresie 

aktywizacji zawodowej. 

 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Wskaźnik mierzy liczbę  utworzonych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów. Wskaźnik 

odnosi się do utworzonego miejsca (nie utworzonych punktów opieki), tj. miejsca opieki nad jednym dzieckiem. 

Pojęcia: żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun – rozumiane zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r. poz. 409). 

 
 Pełne definicje wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz produktu zostały zamieszczone we Wspólnej Liście 

Wskaźników Kluczowych  2014 - 2020 dla EFS (WLWK), która stanowi załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie  

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020. 
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