Gmina Krosno Odrzańskie realizuje projekt doﬁnansowany z Europejskiego Funduszu

Społecznego pn.: „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę
sytuacji zawodowej opiekunów”
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 68 osób (68 kobiet) z terenu
Gminy Krosno Odrzańskie wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi,
w wyniku utworzenia 68 miejsc opieki w żłobku oraz zapewnienie 24 miesięcy bieżącego
funkcjonowania. Utworzenie żłobka stworzy dogodne warunki godzenia ról rodzinnych
i zawodowych uczestnikom projektu oraz zapewni równość kobiet i mężczyzn w dostępie
do zatrudnienia i rozwoju kariery.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.11.2018 r. do 31.12.2020 r.
Poprzez realizację projektu zostaną rozwiązane poniższe problemy:
- brak możliwości dojazdu do innych gmin,
- bardzo wysokie koszty opieki indywidualnej (niani),
- brak starszych członków rodziny, którzy mogliby opiekować się małymi dziećmi.
Grupę docelową stanowią:
 15 osób (15K, 0M) bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób,
które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub
przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks Pracy.
 53 osoby (53K, 0M) pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. w tym:


5 osób (5K) niepełnosprawnych,



8 osób (8K) samotnie wychowujących dziecko,



4 osoby (4K) wychowujących troje lub więcej dzieci.

W celu realizacji projektu zakłada się zatrudnienie niezbędnej kadry do opieki nad dziećmi
w nowo powstałym żłobku: 9 opiekunek dziecięcych (9 etatów), 1 pielęgniarki (1 etat),
3 woźnych oddziałowych (3 etaty), 1 pomocy kuchennej (1os. 1 etat), konserwatora (1/2
etatu).

W ramach projektu zaplanowano prace adaptacyjne i remontowe, zakup wyposażenia
środków trwałych (m.in. meble, sprzęt TIK, wyposażenie gabinetu pielęgniarki) zakup
drobnego wyposażenia (materiały do prowadzeni zajęć, zabawki) organizację placu zabaw.
Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:
 wskaźniki produktu:


Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- 68 miejsc,



Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne
(TIK) - 1 szt.



Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem
w programie - 68 osób.

 wskaźniki rezultatu:


Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy
po opuszczeniu programu - 10 osób



Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem /
wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu- 45 osób.

Całkowita wartość projektu: 2 217 355,89 zł
Doﬁnansowanie projektu z UE: 1 884 752,50 zł

