
Fundusze europejskie można przeznaczyć na otwarcie nowych placó-
wek i zapewnienie dodatkowych miejsc w tych istniejących. Przyjazne 
dzieciom placówki mogą liczyć na dofinansowanie doposażenia sal, 
środki na wyżywienie dzieci czy pokrycie kosztów zatrudnienia opieku-
nek. Powstają przestrzenie bezpieczne dla maluchów, ale także przed 
rodzicami otwierają się nowe możliwości. Koszty, które muszą pokryć,  
są niewielkie. Za to zyskują czas dla siebie. Gdy dziecko ma dobrą opie-
kę, rodzic ze spokojną głową może się poświęcić pracy.

Idea zrodzona z marzeń
Julia Szargut prowadzi sieć żłobków i przedszkoli „Zielony Moty-
lek”. Pierwszy żłobek powstał w 2011 r. Kiedy po urlopie związa-
nym z urodzeniem dziecka chciała wrócić do pracy, okazało się, 
że nie ma z kim zostawić córki. Miejsca w żłobku państwowym 
nie udało się dostać, a prywatnych jeszcze nie było. Zdecydowała 
zaryzykować i zapełnić tę lukę. Po sukcesie przedsięwzięcia za-
łożyła przedszkole, następnie we współpracy z Uniwersytetem 
Rzeszowskim kolejny żłobek. W 2017 r. sięgnęła po dotację unij-
ną i otworzyła drugie przedszkole. W tym roku, również z pomo-
cą funduszy europejskich, trzeci żłobek:
– Najnowsza placówka w Jasionce jest przystosowana dla 40 dzieci  
i wszystkie miejsca są utworzone z dofinansowaniem ze środków 
RPO WP. Dzięki dotacji zaadaptowaliśmy budynek na potrzeby żłobka, 
kupiliśmy niezbędne wyposażenie, materiały dydaktyczne, zabawki,  
a nawet założyliśmy plac zbaw! Skorzystali na tym wszyscy. Dotacja 
unijna ma wpływ na lokalny rynek, ponieważ nasi pracownicy zyskali 
miejsce pracy zgodne z ich kwalifikacjami. Skorzystali rodzice tacy jak 
ja – pragnący pogodzić życie zawodowe z prywatnym. Otrzymali do-
stęp do profesjonalnej opieki żłobkowej dla pociech i obniżoną opłatę 
miesięczną. Skorzystały dzieci, bo mają zapewnioną fachową opiekę 
i przyspieszony kurs socjalizacji. Tu nawiązują relacje z rówieśnika-
mi, uczą się przezwyciężać trudności i nieśmiałość. Stają się bardziej 
samodzielne i niezależne. Dobry żłobek to drugi dom, i tak właśnie 
pracujemy w „Zielonym Motylku”. Poza przytulaniem, brykaniem  
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w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.
Kampania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Rodzice małych dzieci chcą pracować. Często jednak powrót do aktywności zawodowej nie jest łatwy. Wciąż niewystarczająca liczba miejsc opieki w żłobkach  
i przedszkolach jest sporym utrudnieniem. Aby pomóc rodzicom pogodzić ważne dla nich sfery życia – rodzinę i karierę – Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP) przeznacza środki na projekty zapewniające opiekę nad najmłodszymi.

Karolina Bieńko jest szczęśliwą mamą Oli i Mikołaja. Dzięki opiece żłob-
kowej może realizować się zawodowo

Opiekunki ze żłobka „Zielony Motyle” dbają o to, aby maluchy w placów-
ce czuły się jak w drugim domu.

i czytaniem zapewniamy dzieciom szereg zabaw edukacyjnych nie-
zbędnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Pani Julia środki na adaptację pomieszczeń, zakup wyposażenia i  inne 
potrzeby pozyskała z RPO WP, oś priorytetowa VII Regionalny rynek 

pracy, działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Supermama to mama spełniona zawodowo
Karolina Bieńko ma 29 lat, mieszka w Jasionce. Jest mamą dwójki 
maluchów. 2-letnia Ola i 7-miesięczny Mikołaj to jej oczka w gło-
wie. Gdy przyszedł czas na powrót do aktywności zawodowej, 
musiała znaleźć dla nich odpowiednią opiekę. Zaufała żłobkowi 
„Zielony Motylek”:
– Musiałam wrócić do pracy, a nie miałam innej możliwości niż po-
zostawienie dzieci w żłobku. Dziś się z tego cieszę. Ola uczęszcza  
od lutego, a Mikołaj powoli się z nim zapoznaje, zostając po kilka godzin.  
Dla nich żłobek to rozwój. Dzieci inaczej widzą świat niż my, dorośli. 
Mama chce uczyć na swój sposób, a w żłobku odkrywają świat po 
swojemu. Nabierają własnych nawyków, chcą bardziej o sobie decydo-
wać, wyglądać po swojemu i trzeba im na to pozwolić, choćby nawet 

odcień wybranych skarpetek nijak pasował do całej kreacji... Maluchy 
budują swoją decyzyjność, małą, bo małą, ale niebawem przerodzi się  
w inne umiejętności i obowiązki. W grupie uczą się od siebie wza-
jemnie, wymieniają życiowymi przygodami w skali mikro. Cór-
ka często mnie zaskakuje, obserwuje inne dzieci i w interakcji  
z nimi zbiera kolejne cegiełki, z których buduje swój mały świat. Wy-
chowuję dzieci, ale dzięki temu, że uczęszczają do żłobka, mogę się 
spełniać zawodowo. Mam plany związane z rozwojem, nauką, nowymi 
doświadczeniami. Zdecydowałam, że wolę być pełną entuzjazmu su-
permamą przez 5 godzin dziennie niż zmęczoną, uciemiężoną nianią 
24 godziny na dobę. W pracy odpoczywam od domowych obowiąz-
ków, by potem mieć 100% energii i dać całą siebie Oli i Mikołajowi po 
powrocie. Aby mama mogła spokojnie pracować, niezbędne jest jed-
nak zaufanie do żłobka, któremu oddaje swoje największe skarby. Ja 
mam ten spokój, współpraca jest doskonała, a opiekunki rozwiewają 
moje wszelkie niepokoje. Dzięki dotacji unijnej powstała placówka po-
zwalająca mi na połączenie wychowywania dzieci z pracą zawodową.


