
  



Projekt realizowany jest w ramach:  

 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna 

Działania 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia  

życia zawodowego i rodzinnego.  

 

Instytucją Pośredniczącą jest   

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 



Realizacja projektu:  01.01 – 31.12.2014 r. 

 

Lider projektu: Urząd Miasta Rybnika 

 

Zaplanowano udział 18 matek nieaktywnych zawodowo 

 

Kwota dofinansowania to 440 486,44 zł,  

w tym 66 072,97 zł 



Główny cel projektu 

 

Wdrażanie i upowszechnienie rozwiązań służących godzeniu 

życia zawodowego i rodzinnego oraz działań wspierających 

powrót do pracy 18 rodziców po przerwie związanej z 

urodzeniem dziecka poprzez wprowadzenie w okresie 12 

miesięcy w mieście Rybnik usług świadczonych przez 

dziennych opiekunów  

 



Cele szczegółowe projektu to:  

 

 - poprawa sytuacji 18 matek powracających do pracy po przerwie 

związanej  

 z urodzeniem i wychowaniem dziecka na rynku pracy poprzez 

aktywizację zawodową, 

 

- przeszkolenie i przekwalifikowanie 10 osób z wykształceniem 

pedagogicznym, pielęgniarskim, położniczym pozostających bez 

pracy w zakresie świadczenia usług opiekuna dziennego 



Cele szczegółowe projektu to:  

 

 - upowszechnienie usług opiekuna dziennego poprzez 

uruchomienie 6 punktów świadczenia usług opiekuna dziennego, 

 

 - przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w zakresie 

godzenia ról zawodowych i rodzinnych na terenie miasta Rybnika. 



Grupa docelowa 

 

 Wsparcie kierowane jest do osób powracających na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka dla 18 

matek dzieci w wieku do 3 lat z terenu miasta Rybnika. 

 

 Kryteria rekrutacji: 

- posiadanie dziecka w wieku do 3 lat, 

- miejsce zamieszkania Rybnik, 

- status nieaktywny zawodowo powracający do pracy po przerwie           

związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. 



  Zadania projektu:  

1. Szkolenie opiekuna dziennego: 

 a) 40 h szkolenia zgodnie z programem w oparciu o 

rozporządzenie MPiPS i ustawę 04.02.2011 r. o opiece nad 

dziećmi do lat 3, 

b) udział w szkoleniu 10 osób zarejestrowanych przez PUP z 

wykształceniem pedagogicznym (edukacja wczesnoszkolna, 

opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne), 

pielęgniarskim,  

   Jednym z warunków świadczenia usług opiekuna dziennego 

nad dziećmi do lat 3 jest posiadanie aktualnego badania 

sanitarno-epidemiologicznego 



 Zadania projektu: 

 

 2. Organizacja pracy opiekunów dziennych: 

 a) wyposażenie 6 punktów opieki dziennej zlokalizowanych  

w mieszkaniach osób z przygotowaniem pedagogicznym oraz 

wybranych w procedurze konkursu otwartego na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

 b) zaplanowano koszty zabezpieczenia pomieszczeń, kontroli 

bezpieczeństwa przez uprawnionych ekspertów, adaptacji  

w formie drobnych remontów, wyposażenia w niezbędny 

sprzęty i  materiały, 



 Zadania projektu: 

 c) adaptacja pomieszczeń: malowanie pomieszczeń, zakupienie 

ognioodpornej, niealergicznej wykładziny, zakup łóżeczek, 

mebli, 

 

 d) zapewnienie bezpieczeństwa w punktach opieki dziennej: 

zakup barierki, zaślepki, gaśnice, czujniki, kontrole eksperckie 

w zakresie dymu, czadu  i gazu, 

 

 e) zakup drobnego sprzętu – przewijaki, nocniki, kosze na 

pieluchy, termometry, zabawki, materiały do zajęć 

: 



 Zadania projektu: 

 3. Świadczenie usług opiekuna dziennego: 

 

 a) usługi świadczone będą średnio przez 9 h dziennie 

obejmując pracę opiekuńczo-edukacyjną nad małymi dziećmi, 

 

 b) świadczenie usług realizowane będzie w sprawdzonych 

mieszkaniach pod względem lokalizacji, piętra, ilości 

pomieszczeń. 

 

 



 Zadania projektu:  
c) opiekunowie podlegać będą ubezpieczeniu OC oraz 

zapewnione będzie pokrycie kosztów eksploatacji mediów w 

żłobkach 

 

 d) w celu zapewnienia wysokiego standardu opieki i 

świadczenia konsultacji dla rodziców oraz opiekunów 

zaangażowany zostanie psycholog 

 

 e) po zakończeniu projektu zapewniona będzie trwałość 

rezultatów projektu przez okres 12 miesięcy, środki finansowe 

pochodzić będą z budżetu miasta oraz wpłat rodziców. 



 

Wdrażanie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 

na terenie Miasta Rybnika 

 

Dziękujemy za uwagę 

 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta Rybnika 

www.edukacja.rybnik.eu 

tel. (032) 43 92 289  

http://www.edukacja.rybnik.eu/

