Pierwsze dofinansowane z 'Malucha'
placówki już rekrutują dzieci
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Klub Malucha "Zielona Dolina" w Białymstoku rekrutuje dzieci do swojej grupy. Nie jest to oferta dla wszystkich
 skierowana jest do studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku. Na poprowadzenie
takiej dodatkowej grupy placówka uzyskała dofinansowanie z ministerialnego programu "Maluch".

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
Na dzieci czeka 15 miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń  te przyjmowane będą do środy (29.04). Na
przyjęcie mają szansę dzieci pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku oraz osób
współpracujących z uczelnią na podstawie umów cywilnoprawnych. Podczas rekrutacji należy przedstawić
zaświadczenie o zatrudnieniu albo aktualną legitymację studencką lub doktorancką, albo umowę cywilnoprawną. Jak
podaje uczelnia, czesne w tym klubie malucha (który mieści się przy ulicy Waszyngtona) wynosi 600 zł miesięcznie. W
ramach programu rodzice otrzymają dotację na ten cel w wysokości 400 zł miesięcznie, przez okres od 1 maja do 31
grudnia, czyli za miesięczną opiekę nad dzieckiem zapłacą 200 zł.
Utworzenie dodatkowej grupy jest możliwe dzięki ministerialnym środkom z programu "Maluch 2015". Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej rozdzieliło na ten rok środki na zakładanie żłobków, klubów malucha czy zatrudnianie
dziennych opiekunów. W sumie do podziału było ponad 150 mln zł.
Środki rozdysponowane zostały między cztery moduły. Pierwszy dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki nad
najmłodszymi, drugi i trzeci  utrzymania już istniejących. Dwa pierwsze skierowane są do gmin, trzeci do
przedsiębiorców i organizacji. Z kolei czwarty moduł  co jest nowością w tym roku  do uczelni.
Instytucje, zgodnie z ministerialnymi wytycznymi, pieniądze będą mogły przeznaczyć m.in. na: remont lub wyposażenie
pomieszczeń, w których będą działały żłobki czy klubiki, koszty zatrudnienia opiekuna dziennego czy opłacenie
ubezpieczeń personelu.
W województwie podlaskim poza gminami i niepublicznymi placówkami środki trafiły na realizację współpracy uczelni z
niepublicznymi placówkami.
Jedna inicjatywa Uniwersytetu w Białymstoku realizowana jest we współpracy z Klubem Malucha "Zielona Dolina". Koszt
działania to 72 tys. zł, z czego dotacja wyniesie 48 tys. zł. Kolejna opieka dla dzieci organizowana będzie we współpracy
z Towarzystwem Amicus i jego placówką "Klub Małych Odkrywców". Tu czekać będzie również 15 miejsc dla dzieci "z
uczelni". Koszt to 132 tys. zł, dotacja  93 tys. zł.
Pieniądze dostanie też Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży oraz
Wyższa Szkoła Agrobiznesu  tu we współpracy z Oddziałem Regionalnym Towarzystwa Wiedzy Powszechnej środki
przekazane zostaną na stworzenie opieki nad 30 dzieci w Niepublicznym Żłobku "Pacynka". Na liście jest też
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach. Na rzecz żłobka "Mały Żak" (15 miejsc) ministerstwo przyznało 94
tys. zł.
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Teraz 4 tygodnie za 0,99 zł
Kup na próbę pakiet podstawowy bez zobowiązań i zdecyduj, czy chcesz zostać na dłużej.
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