
                             

                    
Projekt „Zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym przez A-Kuku Sp.z o.o 

współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
 

współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 
 

A-Kuku Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się 
dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym przez 

A-Kuku Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 05.03. Opieka nad dziećmi do lat 3. 
 

WARTOŚĆ PROJEKTU  
Wartość projektu: 686 538,46 PLN  

Dofinansowanie z UE: 583 557,69 PLN 
 

CEL 
 
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3. 
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU 
 
01.09.2020-30.06.2022 
 
GRUPA DOCELOWA 
 
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających 
poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 
przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks Pracy oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkujące 
w Województwie Pomorskim. 
 
DZIAŁANIA 
 
W projekcie zaplanowano następujące działania: 
- dostosowanie i wyposażenie klubu dziecięcego - 25 nowych miejsc opieki 
- zapewnienie bieżącego funkcjonowania klubu dziecięcego  
 
EFEKTY 
 
Efektem zaplanowanych działań jest wzrost zatrudnienia wśród uczestników projektu 
(utrzymanie zatrudnienia, powrót do pracy, poszukiwanie/znalezienie pracy) dzięki 
uzyskanemu w projekcie wsparciu i zwiększeniu dostępności do zorganizowanych form 
opieki nad dziećmi do lat 3.  
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