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Szanowni Panstwo,

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej 21 listopada br. oglosilo kolejnqi edycje

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 ,,Maluch".

Program ,,Maluch plus" 2017 sklada sie z czterech modulo w, w ramach

ktorych o dofmansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i funkcjonowania nowych i juz

istniej^cych miejsc opieki, mog^ sie ubiegac wszystkie podmioty dzialaj^ce na podstawie

ustawy o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3, tj. gminy, osoby flzyczne, osoby prawne

(wtym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadaj^ce osobowosci prawnej. W latach

2011 - 2015 ze srodkow programu powstalo ok. 20 tys. nowych miejsc opieki. Zatem,

program ten odgrywa niezwykle istotn^ role w rozwoju systemu opieki nad najmlodszymi

dziecmi i przyczynia sie do zwiekszenia dostepnosci zlobkow, klubow dzieciecych i uslug

dziennego opiekuna.

Niemniej jednak, konieczne jest podejmowanie dalszych dzialan maj^cych na celu nie

tylko podtrzymanie, ale rowniez zwiekszenie trendu wzrostowego w zakresie liczby instytucji

opieki i miejsc w tych instytucjach. Dlatego tez, niniejszym przekazuje Panstwu w zal^czeniu

pismo Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej Pani Elzbiety Rafalskiej, ktora zwraca

sie do Panstwa z prosb^ o rozpropagowanie, rowniez wsrod podmiotow niegminnych,

informacji o programie ,,Maluch plus" 2017 oraz o mozliwosci dofinansowania instytucji

opieki nad najmlodszymi dziecmi z EFS/EFRR.
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Informacji na temat zalozen programu Maluch plus 2017 realize wanego

w wojewodztwie lodzkim udzielaj^:

Marta Kazmierczak - specjalista w oddziale do spraw rodziny w Wydziale Rodziny

i Polityki Spolecznej Lodzkiego Urzedu Wojewodzkiego w Lodzi - tel. 42 664 20 57,

Magdalena Bilek - glowny specjalista w oddziale rozwoju regionalnego i inwestycji

w Wydziale Funduszy Europejskich i Certyfikacji Lodzkiego Urzedu Wojewodzkiego

w Lodzi - tel. 42 664 13 19

Z powazaniem

ZAST^PCA DYREKTORA
WYDZIALU RODZINY I POLITYKI

SPOLECZNEJ

Malgorzata Pyka

Zal^cznik:
1) pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki SpoJecznej z 21 listopada 2016 sygn. DSR.V.843.4.6.2016.DM



MINISTER Warszawa, dniai'ilistopada2016 r.
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

Elzbieta Rafalska

DSR.V.843.4.6.2016.DM

Pani/Pan
Wojt/Burmistrz/Prezydent Miasta
wszyscy

Jednym z kluczowych zadari polityki rodzinnej jest troska o najmlodszych czlonk6w

rodzin i tworzenie wamnkow sprzyjaj^cych ich jak najpehiiejszemu rozwojowi

psycho-fizycznemu, kt6ry w przyszlosci zaowocuje ich udziatem - jako s"wiadomych

obywateli - w zyciu spolecznym, politycznym i gospodarczym kraju. Jest to mozliwe poprzez

kompleksowe wsparcie rodziny w realizacji jej roznorodnych funkcji, na kazdym etapie jej

funkcjonowania. Elementarnq. kwesti^ jest wsparcie materialne rodziny, ktore nabralo

realnego znaczenia dzieki programowi ,,Rodzina 500 plus". Istotne jest r6wniez wspieranie

rodziny w pehiieniu jej funkcji opiekuriczych. Obecnie jest to zwiazane z umozliwieniem

rodzicom dokonywania wyboru co do formy opieki sprawowanej juz nad najmlodszymi

dziedmi - opieki instytucjonalnej (w ztobku, klubie dzieciecym lub u dziennego opiekuna) lub

pozainstytucjonalnej (rodzhia). Wybor ten jest mozliwy tylko w sytuacji wysokiej dostepnosci

terytorialnej i finansowej tych instytucji.

Nalezy zauwazyc, ±e pomimo tego, ze dostepnosd instytucji opieki stale rosnie, to jest

ona nadal niewystarczajaca. W 2010 r. funkcjonowalo 511 zlobkow i oddzia!6w ziobkowych,

ktore dysponowaty ok. 32,5 tys. miejsc opieki. Obecnie funkcjonuje ok. 3,4 tys. instytucji

opieki (zlobki, kluby dzieciece, dzienni opiekunowie) na ok. 93,5 tys. miejsc opieki. Opiek^

objetych jest, uwzgledniajac dzieci pod opiek^ nian, ok. 9,2% dzieci do lat 3 (w 2010 r. bylo

to 2,6% dzieci). Do wzrostu liczby tych instytucji i miejsc opieki przyczynia sie Resortowy

program rozwoju instytucji opieki nad dziecmi \v wieku do lat 3 ,,Maluch". W latach 2011-

2015 ze srodkow tego programu powstalo ok. 20 tys. nowych miejsc opieki. Aktywny udzial

gmin i podmiotow niegminnych w tym programie pokazuje, ze potrzeby w tym zakresie

w dalszym ci^gu nie s^ zaspokojone. Dlatego tez, po raz kolejny, na stronie intemetowej



resortu, pod adresem www.mrpips.gov.pl, ogloszona zostaia kolejna edycja programu -

„ Maluch plus "2017.

Program „Maluch plus" 2017 sklada si$ z czterech modu!6w, w ramach ktorych

o dofmansowanie tworzenia nowych miejsc opieki oraz funkcjonowania nowych i juz

ismiejacych miejsc opieki mog^ sie ubiegac wszystkie podmioty dzialajace na podstawie

ustawy o apiece nad dziecmi \v wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne

(wtym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowosci prawnej.

Jednoczesnie chciaiabym podkres"lic, ze podmioty (w tym gminy) zainteresowane

tworzeniem nowych miejsc opieki, a takze pozyskaniem dofinansowania do biezacego

funkcjonowania miejsc mog^ pozyskac srodki na ten eel nie tylko ze s>odk6w Resortowego

programu rozwoju instytucji opieki nad dziecmi \v wieku do lat 3 „ Maluch plus " 2017, ale

rowniez ze srodkow pochodzacych z Europejskiego Funduszu Spotecznego lub Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Program6w Operacyjnych. Na

podstawie informacji pozyskanych od marszalkow wojewodztw, przygotowane zostaJy, dla

kazdego wojew6dztwa odrebnie, karty zawierajace podstawowe informacje na temat

pianowanych dziatan doflnansowywanych z ww. funduszy w obszarze opieki nad

najmlodszymi dziecmi. Kazda karta zwiera informacje na temat dzialania/poddzialania,

w ramach ktorego w najblizszym czasie oglaszany zostanie konkurs, daty najbli±szego

konkursu, adresat6w, przedmiotu dofinansowania oraz danych teleadresowych pod kt6rymi

mozna pozyskac bardziej szczeg61owe informacje. Karty te s^ zamieszczone na stronie

internetowej resortu pod adresem www.mrpips.gov.pl w zaktadce Wsparcie dla rodzin

z dziecmi - Opieka nad dziecmi w wieku do lat 3.

Bior^c powyzsze pod uwage, zwracam si^ do Pari/Pan6w

W6jt6w/Burmistrz6w/Prezydentow Miast z uprzejm^ prosb^ o rozpropagowanie, rowniez

ws"r6d podmiotow niegminnych, informacji o programie „Maluch plus" 2017 oraz

o mozliwos'ci dofinansowania instytucji opieki nad najmlodszymi dziecmi z EFS/EFRR.


