Program Maluch +
FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI
NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2021
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, a także podwyższenie standardów
opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci
objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na
zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Program, by wzmocnić działania w obszarze rynku
pracy, będzie dodatkowo finansowany ze środków Funduszu Pracy, uwzględniając sytuację na
lokalnym rynku pracy, a przy rozdysponowywaniu tych środków preferencyjnie będą mogły być
traktowane oferty z powiatów o stopie bezrobocia przekraczającej 150% przeciętnej w kraju. Środki
te umożliwią aktywizację zawodową rodziców, w szczególności będących osobami bezrobotnymi,
które dotychczas nie mogły podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej
opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego do
instytucji opieki. Dodatkowo, rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie
wpłynie na wzrost zatrudnienia – w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie
opiekunów i pozostałej kadry. Przedsięwzięcia te stanowią element aktywnej polityki rodzinnej, na
którą wskazuje Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.) przyjęta uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz.

260), jako jedno z działań sprzyjających zwiększeniu spójności społecznej. Wpisują się również
w projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.)

1. Adresaci i grupa docelowa Programu
1.1.

Adresaci: Podmioty uprawnione

1.2. Grupa docelowa
1.2.1. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku do ukończenia 3. roku życia (lub
4. roku życia, w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka
wychowaniem przedszkolnym), w tym dzieci niepełnosprawne lub wymagające
szczególnej opieki.
1.2.2. Dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki to w szczególności dzieci,
które

posiadają

orzeczenie

o

niepełnosprawności1)

lub

zaświadczenie

o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie, które powstały
w okresie prenatalnym lub w czasie porodu lub zostały zakwalifikowane przez
podmiot prowadzący instytucję na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty
zawierającego wskazanie do objęcia szczególną opieką jako dzieci wymagające
szczególnej opieki.

2. Przedmiot Programu

2.1.

Środki finansowe w ramach Programu mogą zostać rozdysponowane na

cztery moduły, które obejmują dofinansowanie następujących rodzajów zadań
realizowanych w instytucjach działających na podstawie ustawy (żłobkach, klubach
dziecięcych i u dziennych opiekunów):
2.1.1. Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc
opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej
opieki.

W

przypadku

oferty

uwzględniającej

funkcjonowanie

w 2021 r. miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,
warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie jest ich
faktyczne obsadzenie.
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3. Finansowanie

3.1.

Środki przeznaczone na realizację Programu

3.1.1. Program finansowany jest z dwóch źródeł: ze środków budżetu państwa
oraz ze środków Funduszu Pracy (łącznie do 450 mln zł).
3.1.1.1.

Dla modułu 4 miesięczna kwota dofinansowania na miejsce zostanie

określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania
dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty za pobyt
ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko. W 2021 roku jest to kwota 80zł -obniżenie
ponoszonych przez nich miesięcznych opłat za pobyt (bez wyżywienia)
3.2.

Czas realizacji zadania

3.2.1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia
2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

