WYRÓWNAĆ
SZANSE
W POWROCIE
NA RYNEK
PRACY
Godzenie ról wychowawczych z pracą nie jest
łatwe. Możliwość podjęcia zatrudnienia po przerwie
związanej z pojawieniem się i opieką nad małym dzieckiem
uwarunkowana jest wieloma aspektami, zarówno demograficznymi,
społecznymi, jak i ekonomicznymi. Dochodzą do tego jeszcze
uwarunkowania kulturowe. Cały czas, pomimo trwającej zmiany, to
kobiety częściej zostają w domu sprawując opiekę nad dzieckiem
i nadal jest jedna z głównych przyczyn nierównych szans kobiet na
rynku pracy.
A jak fundusze europejskie pomagają w wyrównywaniu tych szans?

3 446

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

1 400

Liczba utworzonych miejsc
opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3

81 763 989,24

wartość podpisanych umów

Jednym z projektów, zwiększający
możliwość powrotu na rynek pracy
opiekunom dzieci do lat 3,
realizowany w ramach Działania
6.6 Program zapewnienia
i zwiększenia dostępu do opieki
nad dziećmi
w wieku do lat 3 Osi VI Rynek
Pracy, był projekt Fundacji
oświatowej „Realizujmy Marzenia”
pn. „Akademia Malucha - nowe
miejsca opieki dla dzieci do lat 3
w Gminie Pyrzyce”. Fundacja jako
pierwszy podmiot w gminie
Pyrzyce, podjęła wysiłek i w 2016
roku założyła pierwszy żłobek w tej
gminie. Obecnie, prowadzi cztery
takie placówki i może otoczyć
opieką 109 dzieci do lat 3.
Pracujemy i realizujemy się w naszej
lokalnej społeczności. Wielokrotnie,
rozmawiając z rodzicami
najmłodszych mieszkańców
naszego regionu słyszeliśmy
o problemach związanych
z powrotem do pracy. Brakiem
miejsca, gdzie można by było
przekazać dziecko pod należytą
opiekę. Nie wszyscy mogli oddać
maluchy w ręce kochających babć
czy dziadków. Tak powstał pomysł
na otwarcie żłobka - mówi
w rozmownie z nami Pani Beata
Kurowska Członkini Zarządu
Fundacji oświatowej „Realizujmy
marzenia” – Pierwszy żłobek był
malutki. Na 8 miejsc. Okazało się,
że zapotrzebowanie jest dużo
większe i tak w kolejnych latach
powstały dwa klubiki dziecięce.
Rodzice nam zaufali. Chętnie
powierzali swoje dzieci pod naszą

opiekę. Dodatkowe 34 miejsca nie
wyczerpywały jednak potrzeb.
Podjęliśmy decyzję o otwarciu
kolejnego żłobka – podkreśla Pani
Beata - Tym razem z pomocą
przyszły nam środki unĳne.
W 2018 roku złożyliśmy wniosek
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Szczecinie o dofinansowanie
projektu. Udało się. Uzyskaliśmy
ponad 500 tyś złotych
dofinansowania, dzięki któremu 30
osób z naszego regionu powróciło
na rynek pracy.
Jak podkreśla realizator tego
projektu, środki otrzymane
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego, pozwoliły
im na dostosowanie budynku
i pomieszczeń. W ramach projektu
dostosowano
kuchnię, sale,
szatnie
i węzeł

sanitarny. Wyposażono je.
Utworzono 30 miejsc żłobkowych.
Nie zapomniano również
o najmłodszych. Zakupiony
i zamontowany został plac zabaw,
a dodatkowo, aby umilić dzieciom
czas w żłobku, zakupiono zestawy
zabawek.
Powrót do pracy

Dostosowanie i wyposażenie
żłobka to tylko jedna część
projektu – kontynuowała Pani
Beata – jego realizacja pozwoliła
także na zapewnienie środków na
funkcjonowanie żłobka. Dzięki
temu rodzice uczestniczący w
projekcie nie ponosili żadnych
kosztów w związku
z uczęszczaniem ich dziecka do
naszej placówki. Mogli oddać
dziecko w bezpieczne miejsce,
a sami powrócić do pracy. Dla
wielu rodziców była to jedyna
szansa na powrót do pracy –
podkreślała w rozmowie z nami Dziś, po zakończeniu udziału
w projekcie, ich dzieci dalej
uczęszczają do naszej
placówki. Nie jest to już
jednak bezpłatny udział.
Pobierana jest od nich
opłata, ale część kosztów
pokrywana jest przez
Urząd Gminy, co również
jest znacznym
ułatwieniem. Obecnie
prowadzimy klubiki
dziecięce, żłobki, przedszkole,
szkołę – dodała na koniec Pani
Beata - robimy wszystko, aby

wyrównać szanse edukacyjne
najmłodszych. Organizujemy różne
formy wypoczynku dla dzieci
i młodzieży. Jesteśmy fundacją
zaangażowana w życie lokalnej
społeczności, a swoją pracą
odpowiadamy na ich
potrzeby.
Warto dodać, że w naszym
województwie, w ramach
RPO WZ, wsparto w
powrocie do pracy już 3446
rodziców opiekujących się
dzieckiem do lat 3 poprzez
dofinansowanie projektów
zapewniających miejsce w żłobku
czy klubiku dziecięcym,
a w ramach projektu
„Zachodniopomorskie Małe
Skarby” realizowanego go przez
WUP w Szczecinie, również
sfinansowanie zatrudnienia niani.

Powyższy materiał dotyczy projektu „Akademia Malucha - nowe miejsca opieki dla dzieci do
lat 3 w Gminie Pyrzyce". Projektodawca: Fundacja Oświatowa „Realizujmy marzenia”.
Wartość projektu wynosi 544 742,50 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 6.6
Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

