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Streszczenie: Tekst jest sprawozdaniem z realizacji projektu Maluch+ (edycja 2019) dla Żłobka 
Smykusiowo w Bydgoszczy. Opisuje działania podjęte w ramach projektu, jego najważniejsze zało-
żenia oraz efekty osiągnięte po jego zakończeniu.
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Abstract: The text is a report on the implementation of the project Maluch+ (2019 edition) for the 
Smykusiowo Nursery in Bydgoszcz. It describes the activities undertaken within the project, its 
most important assumptions and the effects achieved after its completion.
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Prywatny Żłobek Smykusiowo to placówka, która powstała dzięki dofinanso-
waniu MRPiPS w ramach modułu 3 programu Maluch+ w edycji z roku 2019. 
Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc 
opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich 
dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. 
Program przyczynia się – w sposób pośredni – do realizacji Strategii na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społeczne-
mu „EUROPA 2020”. Strategia ta wskazuje, że jednym z priorytetów jest rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu, zaś celem jest zwiększenie stopy zatrudnie-
nia. Stąd też należy prowadzić działania sprzyjające zatrudnieniu kobiet, a w tym 
względzie duże znaczenie ma m.in. zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi. 

Program Maluch+ podzielony był na pięć modułów. Na dofinansowanie z mo-
dułów 1a i 1b na utworzenie w 2019 roku nowych miejsc w żłobkach i klubach 
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dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania 
mogły ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powia-
ty i województwa). Forma dofinansowania to zarówno wsparcie w utworzeniu 
nowych miejsc, jak i ich utrzymaniu. Aby otrzymać dofinansowanie, na terenie 
danej jednostki samorządu nie mogły istnieć inne żłobki lub kluby dziecięce sa-
modzielnie utworzone przez tę jednostkę. W module 1b z kolei dofinansowanie 
przysługiwało zadaniom realizowanym na terenie gmin, gdzie na dzień składania 
wniosku funkcjonowały już żłobki lub kluby dziecięce, zaś wnioskowana wyso-
kość dofinansowania nie przekracza 6 mln zł. W module 2 na wsparcie mogły 
liczyć jednostki samorządu terytorialnego, które przeznaczyły środki uzyskane 
z poprzednich edycji programu Maluch+ na utworzenie miejsc opieki w placów-
kach. Uzyskane środki można było przeznaczyć na ich funkcjonowanie. Moduł 
3 pozwalał wnioskować o wsparcie osobom fizycznym, jak i osobom prawnym 
i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Dofinanso-
wanie można było przeznaczyć na utworzenie w 2019 roku nowych miejsc opieki 
w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Moduł 4 to z kolei 
wsparcie, o które mogły się ubiegać również osoby fizyczne, osoby prawne i jed-
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dofinansowanie pole-
gało na wsparciu funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepeł-
nosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

W związku z brakiem wolnych miejsc w żłobkach miejskich miasta Bydgosz-
czy oraz w żłobkach prywatnych konieczne było zapewnienie dodatkowych miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 w pozostałych dostępnych formach. Obecna tenden-
cja demograficzna zakładała stały wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju opiekę 
w Bydgoszczy na kolejne lata. Stąd zamierzenie stworzenia żłobka z miejscami 
dla 20 dzieci w kamienicy mieszczącej się w centrum miasta. Budynek usytuowa-
ny jest w zachodniej części dzielnicy Skrzetusko, przy ul. Wyczółkowskiego 2, na 
działce o powierzchni ponad 700 m². Znajduje się blisko najważniejszych miej-
skich instytucji, co daje duże możliwości zapewnienia opieki dzieciom, których 
rodzice pracują w centrum miasta. Lokalizacja ta, stanowi to doskonałe miejsce 
zarówno dla rodziców/opiekunów pracujących, jak i bezrobotnych z terenów 
Bydgoszczy. Z tego powodu placówka od roku cieszy się dużym powodzeniem.

Moduł 3 – z którego skorzystał Żłobek Smykusiowo – skierowany był, jak już 
wspomniano, dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego 
i polegał na utworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W edycji Ma-
luch+ 2019 kwota na nowo tworzone miejsce wynosiła 10 000,00 zł. Łączna kwota 
projektu wynosiła 255 000,00 zł, z czego 200 000 zł dotacji, a 55 000,00 zł wkładu 
własnego, który musiał być na poziomie minimum 20%. Przedmiotem inwestycji 
była adaptacja pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku i dostosowanie 
ich do potrzeb dzieci do lat 3, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higie-
nicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oraz zakup i montaż wyposażenia 
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(mebli, wyposażenia wypoczynkowego i zabawek). W ramach tych założeń zo-
stały wykonane prace ogólnobudowlane i remontowe, takie jak: stworzenie no-
wego pomieszczenia poprzez nową organizację przestrzeni, szpachlowanie ścian 
i sufitów, zerwanie posadzki i położenie nowej, bezpiecznej według przyjętych 
norm, malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na ener-
gooszczędną, remont instalacji elektrycznej/oświetleniowej, remont instalacji 
centralnego ogrzewania i wymiana na ekologiczną, z jednostką grzewczą i wy-
miennikami ciepła za kwotę 170 500,00 zł. Dzięki tym pracom powstała duża sala 
wielofunkcyjna na ponad 55 m2, łazienka dla dzieci, kuchnia i zmywalnia, szat-
nia i wózkownia. Wyposażenie placówki na 20 dzieci zostało w całości pokryte 
z dotacji i wynosiło 80 000,00 zł. W ramach tej pozycji zostały zakupione: meble, 
dywany, rolety, leżaczki, pościel, zabawki, książki, kąciki tematyczne, parawany, 
instrumenty, sprzęt sportowy, materiały plastyczne, ozdoby ścienne i okienne, 
monitoring, lampa bakteriobójcza, została wyposażona kuchnia, wydawka, szat-
nia oraz łazienka dla dzieci. 

Dzięki dofinansowaniu na mapie Bydgoszczy powstał Żłobek Smykusiowo – 
kameralny (dwudziestoosobowy), urządzony w stylu skandynawskim, z własnym 
placem zabaw, parkingiem, monitoringiem, przyjazny alergikom i z nowocze-
snym systemem wentylacji. Praca Żłobka ukierunkowana jest na dziecko, jego 
potrzeby oraz wszechstronny rozwój. Szczególną uwagę kładzie się na szacunek 
dla dziecka i jego indywidualność. Żłobek Smykusiowo łączy spokojną, domową 
atmosferę z edukacją i wszechstronnym rozwojem podopiecznych. Stawia na na-
ukę samodzielności, kreatywności i ciekawości świata. Potrzeby i emocje dzieci 
traktowane są z szacunkiem i Żłobek dba o to, aby każdy Maluch miał poczucie 
ciepła i bliskości. Rodzice zawsze mogą liczyć na informacje oraz spostrzeżenia 
odnośnie do minionego dnia i postępów poczynionych przez Maluchy. W Żłobku 
Smykusiowo dzieci odkrywają świat wokół siebie i przygotowują się do przed-
szkolnej przygody.




