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Szanowni Państwo,  

Rozwój systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Polsce jest jednym z priorytetów 

rządu w obszarze polityki rodzinnej. Dlatego też Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

stale podejmuje działania mające na celu wspieranie tworzenia i funkcjonowania instytucji 

opieki nad najmłodszymi dziećmi, w tym przez jednostki samorządu terytorialnego, mające 

najlepszy wgląd w potrzeby swoich mieszkańców.  

Wsparcie finansowe jest udzielane poprzez Resortowy program rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, na realizację którego od 2018 r. przeznacza się po 

450 mln zł rocznie. Co roku, dzięki dofinansowaniu z programu, w całej Polsce powstaje 

znaczna liczba miejsc opieki. Ze środków edycji 2020 powstanie ich ok. 17 tys., a  z obecnie 

realizowanej - blisko 24 tys.  

Mając świadomość, że utworzenie i prowadzenie instytucji opieki jest zadaniem 

wymagającym nie tylko środków finansowych (możliwych do pozyskania m.in. z programu 

MALUCH+), ale również szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy, przewidziano wsparcie 

merytoryczne w formie szkoleń w ramach działania 2.1. Równość szans mężczyzn i kobiet we 

wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia  

zawodowego i prywatnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Ministerstwo  

Funduszu i Polityki Regionalnej  (lista projektów dostępna jest na stronie internetowej 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-rownosc-szans-mezczyzn-i-kobiet-we-

 



  

wszystkich-dziedzinach-w-tym-w-dostepie-do-zatrudnienia-rozwoju-kariery-godzenia-zycia-

zawodowego-i-prywatnego-6/).  

Szkolenia te, w pełni bezpłatne, skierowane są do przedstawicieli władz 

samorządowych i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz do podmiotów niegminnych planujących utworzyć  

i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Celem szkoleń jest wsparcie 

merytoryczne gmin poprzez dostarczenie specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Uczestnicy 

szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną m.in. do szacowania potrzeb gminy w obszarze opieki nad 

najmłodszymi dziećmi, tworzenia i prowadzenia instytucji, pozyskiwania zewnętrznych źródeł 

finansowania.  

Zachęcam Państwa do zapoznania się i do udziału w tych bezpłatnych szkoleniach, które 

mogą wesprzeć Państwa w tworzeniu systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie 

Państwa gminy. Mam nadzieję, że dzięki udziałowi w nich, rozważą Państwo możliwość 

czynnego uczestnictwa w kreowaniu rozwiązań z zakresu polityki rodzinnej poprzez tworzenie 

nowych żłobków, klubów dziecięcych lub zatrudniając dziennych opiekunów.  

Życzę by szkolenia te były dla Państwa owocne.  
 

Z wyrazami szacunku, 

Marlena Maląg 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/ 


