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2
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Nr wniosku w SL2014

RPMA.08.03.02-14-6742/16

RPMA.08.03.02-14-6789/16

RPMA.08.03.02-14-6783/16

Nazwa beneficjenta

Miasto Stołeczne Warszawa

AKADEMIA MALUCHA MYSZKA
MIKI SP. Z O.O.

Tytuł projektu

Żłobek dla malucha - szansą na
powrót do aktywności zawodowej
rodzica

Żłobek Myszka Miki szansą powrotu
na rynek pracy

Aneta Dąbkowska Akademia Żłobek Akademia Małej
Małej Pszczółki
Pszczółki

Siedziba

Telefon

Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

ul. Orłów Piastowskich 37
495 Warszawa

224 431 440

Wartość projektu

12 077 507,02

Liczba punktów

153,5

02-

ul. Głębocka 54C/34 03-287
Warszawa

883 750 040

509086094

927 112,50

408 297,50

145

143

Typy wsparcia

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie powrotu
do aktywności zawodowej.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie powrotu
do aktywności zawodowej.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie powrotu
do aktywności zawodowej.

Data realizacji projektu
Data podpisania
umowy

Grupa docelowa

rozpoczęcie

zakończenie

06.04.2017

Grupą docelową (GD) - 450 (445K,5M)
mieszkańców obsz. ZIT WOF w roz. K.C w
tym 350 (346K/4M)
posiadających min. 1 dziecko do lat 3,
powracających na rynek pracy po urlopach
macierzyń., rodzicielsk.,
którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy
się umowa o pracę, zatrudnionych na czas
określony,
pracujących, będących w czasie przerwy
związanej z urlopem macierzyńskim,
rodzicielskim w rozumieniu K.P. i 100
(99K/1M) osób bezrobotnych lub biernych
zawodowo, pozostających poza rynkiem
pracy. GD
pozostająca poza rynkiem pracy charakter.
się biernością zawod. związaną m.in. z niskimi
kwalifikacjami
zawod., długim okresem pozostawania bez
pracy, brakiem stażu i doświadczenia
zaw.(712 os.dane WUP z
dnia 19.08).

01.05.2017

31.08.2019

06.04.2017

Uczestnicy projektu (dalej UP) to 30 osób
fizycznych (w tym 27 kobiet (K) i 3 mężczyzn
(M), które uczą się,
pracują lub zamieszkują w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie ZIT
WOF, w szczególności
na terenie Warszawy-Ursus i gminy Piastów,
oraz z gmin Błonie, Ożarów, Pruszków,
Michałowice. Wśród
UP: a/ 20 os. (18K/2M) to powracające na
rynek pracy po urlopach macierzyńskich,
rodzicielskich sprawujące
opiekę nad dziećmi do lat 3; b/ 10 os.
(8K/2M): osoby bez zatrudnienia i sprawujące
opiekę nad dziećmi do
lat 3 - bezrobotne lub bierne zaw. poza
rynkiem pracy lub które przerwały karierę
zaw. ze względu na
urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach
wychowawczych w rozumieniu KP – które
zgłoszą gotowość
powrotu na rynek pracy. 4 miejsca w
projekcie dla os. zamieszkałym na terenach
wiejskich.

01.07.2017

31.12.2019

25.05.2017

Grupa docelowa z obszaru ZIT
WOF, tj. osoby fizyczne, które uczą
się, pracują/zamieszkują na
obszarze WOF w rozumieniu
przepisów KC i obejmie wsparciem
osoby fizyczne sprawujące opiekę
nad dziećmi do lat 3.

01.07.2017

31.12.2018
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4

5

RPMA.08.03.02-14-6769/16

RPMA.08.03.02-14-6741/16

Małe Stópki Magdalena Gołąb

Miasto Stołeczne
Warszawa/Zespół Żłobków m.st.
Warszawy

Mamo, tato czas do pracy!

Przyjazny żłobek partnerem w opiece
nad dzieckiem dla pracującego
rodzica

ul. Bażantowa 9
05-462 Wiązowna

Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

500 400 242

225 652 355

1 238 732,40

7 297 527,67

137

132,5

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie powrotu
do aktywności zawodowej.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie powrotu
do aktywności zawodowej.

Data realizacji projektu

06.04.2017

Grupą docelową jest 40 osób (os.) (36K,4M)
biernych zawodowo z powodu przerwy
związanej z urodzeniem
lub wychowaniem dziecka i chcących
powrócić do pracy zawodowej z terenu
gmin(zg.z przep. K.C)
Wiązowna,Józefów,Karczew,Halinów
Sulejówek,Konstancin-Jeziorna,Góra
Kalwaria. Będą to os. w wieku 2544 lat, które bez względu na wykształcenie
znajdują się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji na rynku
pracy,tj. os bezrobotne lub bierne zawodowe
pozostające poza rynkiem pracy ze względu
na obowiązek
opieki nad dzieckiem do lat 3 (przerwały
karierę zawod. ze względu na urodzenie
dziecka lub przebywające
na ur. wychowa.), os.powracające do pracy
po ur. macierzyńskim, rodzicielskim (w tym
os. którym kończy
się umowa o pracę, os. zatrudnionych na czas
określony).

01.07.2017

31.12.2019

06.04.2017

Cel główny: ułatwienie 250 os (240K 10M)
sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, w
tym 6 os. niepełnospr,
powrotu/wejścia na rynek pracy,poprzez
zapewnienie dzieciom opieki w żł.Projekt
zakłada osiągnięcie celów:
1)utworzenie miejsc org i objęcie opieką 250
dzieci, poprzez zapewnienie im opieki w
warunkach bytowych
zbliżonych do warunków domowych,
zagwarantowanie właściwej opieki
pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
prowadzenie zajęć opiekuńczowychowawczych i edukacyjnych 2)powrót na
rynek pracy po przerwie
związanej z urodzeniem/wychowaniem
dziecka przez 111 osób (1M,1 niepełnospr)
objętych wsparciem
3)znalezienie pracy lub poszukiwanie pracy
przez 56 osób (5M,1 niepełnospr) objętych
wsparciem
4)zatrudnienie 18 osób (17K,1M)
bezrobotnych i biernych zawodowo
(KRYT.PREM)

01.06.2017

30.11.2019
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7

8

RPMA.08.03.02-14-6754/16

RPMA.08.03.02-14-6757/16

RPMA.08.03.02-14-6767/16

AP Projekt Agnieszka PyszkaDmochowska

Kwaśnik Danuta Edukacja PlusFirma Usługowo Szkoleniowa

First-step Łukasz Podgórski

Dzieciństwo z "Zaczarowanymi
Motylkami" - uruchomienie nowego
żłobka w Warszawie

Słoneczna Kraina- żłobek

Umożliwienie powrotu do aktywności
zawodowej osób opiekujących się
dzieckiem do lat 3 przez stworzenie
miejsc w żłobku Planeta Urwisów na
Woli

ul. Jana Kazimierza 15/1
01-248 Warszawa

ul. Mińska 25C/34
03-808 Warszawa

ul. Aleksandra Gajkowicza 11/3
03-562 Warszawa

530 321 101

501 536 817

505 988 007

1 909 322,17

1 481 665,20

781 112,50

131,5

131,5

129,5

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie powrotu
do aktywności zawodowej.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie powrotu
do aktywności zawodowej.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie powrotu
do aktywności zawodowej.

Data realizacji projektu

06.04.2017

Grupę docelową stanowi 32 mieszkanek i
mieszkańców gmin Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Są
to osoby: (a) fizyczne powracające na rynek pracy
po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,
wychowawczych bądź (b) pozostające bez
zatrudnienia i JEDNOCZEŚNIE (dot. a, b)
sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
(zgodnie z zapisami SZOOP RPO WM). Ww.
osoby na moment przystąpienia do
projektu będą doświadczać trudności z powrotem
do aktywności zawodowej spowodowane osobiście
sprawowaną opieką nad dzieckiem i spełnią
ŁĄCZNIE poniższe kryteria kwalifikowalności (KK):
1. pozostają poza rynkiem pracy ze względu na
obowiązek opieki nad dzieckiem jako: a. bierne
zawodowo LUB b. opiekujące się dzieckiem do lat 3
i w trakcie opieki kończy im się umowa o pracę
(łącznie a, b 18,75%) LUB c. pracujące będące w
trakcie przerwy związanej z urlopem
macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym
(81,25%) 2. uczące się, pracujące lub
zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
na terenie gmin
objętych WOF 3. doświadczające dyskryminacji
krzyżowej na rynku pracy z MIN. 1 POWODU:
PŁCI-kobiety
(min.87,5% GD)/NISKIEGO WYKSZT.(dot. M,
max. 12,5% ucz.tj.4 osoby)/STANU ZDROWIA
(osoby
niepełnosprawne) 4. deklarujące chęć powrotu do
/znalezienia/ pracy/ niezwłocznie po przyjęciu
dziecka do

01.05.2017

31.08.2019

06.04.2017

Grupę docelową stanowią kobiety i mężczyźni
powracający lub wchodzący na rynek pracy,
którzy do tej pory
w nim nie uczestniczyli ze względu na
pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do
lat 3 (pozostający bez
pracy, przebywający na urlopie
macierzyńskim, rodzicielskim,
wychowawczym) zamieszkujący, uczący się
lub pracujący na terenie miasta Warszawy w
rozumieniu Kodeksu cywilnego. Uczestnicy
projektu to młodzi
ludzie, którzy wychowują co najmniej 1
dziecko w wieku do 3 lat. 21 K i M to os.
powracające do pracy po u.
macierzyńskich i rodzicielskich. 6 K i 2M to
os. bierne zawodowo i bezrobotne
pozostające poza rynkiem
pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do
lat 3. Z pierwszej grupy 22 os. powróci na
rynek pracy. Z
drugiej grupy najmniej 6 osób powróci do
pracy. Wybór tej grupy związany jest z dużą
liczbą osób w
Warszawie, które chcą wrócić do pracy, a nie
mają opieki dla dziecka w wieku do 3 lat.

01.05.2017

31.10.2019

06.04.2017

P.skierowany do GD z obszaru ZIT WOF,
tj.os.fiz.które uczą się, pracują/zamieszkują
na obszarze WOF w
roz.przepisów KC i obejmie wsparciem
31os.fiz.spraw.opiekę nad dz.do lat 3,w
tym:70%=21os(16k/5m)powrac.na r.pracy po
urlopach mac.,rodzic.i 30%=10os.(7k/3m)
pozostających bez zatrudnienia, na url.
wychow., którym umożliwowny zost. powrót
na r. pracy przez utworzenie 31 miejsc w żł
na Woli.

01.07.2017

31.10.2018
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9

10

RPMA.08.03.02-14-6791/16

RPMA.08.03.02-14-6778/16-00

KLS Partners Dariusz Kańtoch

MCS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka
komandytowa

Opieka w Żłobku w Górze Kalwarii
szansą na powrót na rynek pracy

Żłobek MCS

ul. Henryka Raabego 7/8
793 Warszawa

ul. Domaniewska 47 /10
672 Warszawa

02-

02-

22 379 02 17

228 395 599

1 526 580,38

2 466 760,35

150

131,5

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie powrotu
do aktywności zawodowej.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie powrotu
do aktywności zawodowej.

Data realizacji projektu

31.10.2017

Uczestnicy projektu (dalej UP) to 20 osób
fizycznych (w tym 17 kobiet (K) i 3 mężczyzn
(M), które uczą się,
pracują lub zamieszkują w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego w woj.
mazowieckim na terenie ZIT WOF, w
szczególności na terenie gminy Góra
Kalwaria, a także z gmin Konstancin-Jeziorna
i Piaseczno. Wsród UP: a/15 os.(13K/2M) to
powracające na rynek pracy po urlopach
macierzyńskich, rodzicielskich sprawujące
opiekę nad dziećmi do lat 3 (pracujące); b/5
os. (4K/1M): osoby bez zatrudnienia i
sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 bezrobotne lub bierne zaw. poza rynkiem
pracy lub które przerwaly karierę zaw. ze
względu na urodzenie dziecka lub przebywają
na urlopach wychowawczych w rozumieniu
KP - które zgłoszą gotowość powrotu na
rynke pracy. 4 miejsca w projekcie dedykuje
się os. zamieszkałym na terenach wiejskich.
UP otrzymają wspracie w postaci 20 miejsc w
żłobku, w których będzie odbywać się opieka
nad ich dziećmi, umożliwiając im w ten
sposób powrót na rynek pracy.

01.03.2017

31.08.2019

14.11.2017

Grupę docelową (GD) stanowi 30 os. (21K,
9M) sprawujących opiekę nad dziećmi w
wieku do lat 3: a) 17 os. powracających do do
pracy po urlopach
macierzyńskich/rodzicielskich (56% GD) oraz
b) 13 os. pozost. bez zatrudnienia
(bezrobotne lub bierne zawodowo) oraz os.
przebywające na urlopach wychowawczych
(44%GD), które zamieszkują, uczą się lub
pracują na terenie ZIT WOF woj.
mazowieckiego.

01.08.2017

31.12.2019

