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„Maluch+” 2021 – 450 mln zł na rozwój żłobków i klubów
dziecięcych w Polsce

7 września br. rozpoczął się nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+”. W 2021 r. budżet na
tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi
wynosi 450 mln zł.

Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych
opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także
podwyższenie standardów opieki.

- Dzięki programowi rodzice mają możliwość łączenia wychowywania swoich pociech z obowiązkami zawodowymi.
„Maluch+” to również wsparcie na rozwój infrastruktury, tak ważnej dla mieszkańców, ale też dla samorządów. Dajemy
gminom szansę na rozwój, aby móc stać się miejscem bardziej atrakcyjnym dla młodych rodziców, którzy planują mieć w
przyszłości potomstwo – twierdzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wsparcie dla młodych rodziców i dla samorządów

W Polsce działa obecnie 6,4 tys. żłobków i klubów dziecięcych, które oferują blisko 192 tys. miejsc opieki nad maluchami. To
o niemal 100 tys. więcej niż jeszcze w 2015 roku. Obecnie opieką żłobkową otoczony jest średnio co czwarty maluch.

- Ten wzrost był możliwy właśnie dzięki większym środkom, jakie przeznaczamy na rozwój sieci żłobków i klubów
dziecięcych. W 2018 roku zwiększyliśmy budżet programu do poziomu 450 mln złotych rocznie. To jeszcze większe wsparcie
i szansa na to, że w Polsce powstanie jeszcze więcej żłobków i klubów dziecięcych – mówi minister Maląg.

Profesjonalna opieka nad dziećmi w lepszych warunkach

W tegorocznej edycji programu powstanie niemal 20,5 tys. miejsc opieki, a blisko 90 tys. istniejących już miejsc otrzyma
dofinansowanie do dalszego funkcjonowania.

Najwięcej środków z programu otrzymają placówki z województwa mazowieckiego – na utworzenie 3,7 tys. nowych miejsc w
placówkach dla dzieci do lat 3 oraz na dofinansowanie do dalszego funkcjonowania blisko 11 tys. miejsc planowane jest
przyznanie wsparcia w wysokości 64 mln zł. Duże wsparcie przewidziano również dla placówek z województwa
małopolskiego (50,5 mln zł na utworzenie 2,3 tys. nowych miejsc i dofinansowanie do funkcjonowania 13,5 tys.) oraz
dolnośląskiego (blisko 48,8 mln zł na utworzenie prawie 2,3 tys. miejsc i dofinansowanie 8,8 tys. już istniejących).

- W programie „Maluch+" kładziemy mocny nacisk na to, aby przede wszystkim zapewnić dzieciom jak najbardziej
profesjonalną opiekę i w jak najlepszych warunkach. Dlatego gorąco zachęcamy samorządy do tego, by składały swoje oferty
w konkursie. Nam wszystkim powinno zależeć na tym, aby w Polsce powstało jak najwięcej instytucji opiekujących się
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naszymi dziećmi, ale też by dać szansę młodym rodzinom na wybór, czy opiekę nad dziećmi będą sprawowali w domu, czy
będą korzystali z pomocy żłobków czy klubików, które powstają dzięki programowi „Maluch+” – podkreśla minister Marlena
Maląg.
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środki
finansowe

l.
zadeklarowanych
do utworzenia
nowych miejsc

l. miejsc z
dofinansowaniem
do
funkcjonowania

w tym dla dzieci
niepełnosprawnych
lub wymagających
szczególnej opieki

dolnośląskie 48 786 154,11  2 261 8 857 67
kujawsko-pomorskie 16 285 876,40  740 3 243 34
lubelskie 19 552 071,00  857 2 912 25
lubuskie 13 272 787,63  407 2 374 6
łódzkie 18 958 373,00  814 2 716 4
małopolskie 50 537 460,20  2 326 13 580 171
mazowieckie 64 055 313,06  3 717 10 969 75
opolskie 12 066 694,50  396 3 430 39
podkarpackie 23 911 743,14  862 5 054 38
podlaskie 11 571 995,00  350 2 761 8
pomorskie 40 421 375,37  2 464 7 236 158
śląskie 48 087 090,00  2 258 11 768 140
świętokrzyskie 13 685 272,63  394 1 923 44
warmińsko-mazurskie4 233 025,24  128 1 855 5
wielkopolskie 42 216 355,09  1 677 8 384 54
zachodniopomorskie 16 906 357,26  638 2 914 0

POLSKA 444 547
943,63  20 357 89 976 868

 

 
wskaźnik
dostępności miejsc
dla dzieci w wieku
1-2 (z nianiami)

dolnośląskie 35,00%
kujawsko-pomorskie 21,49%
lubelskie 17,01%
lubuskie 24,44%
łódzkie 20,43%
małopolskie 24,79%
mazowieckie 30,69%
opolskie 29,46%
podkarpackie 19,81%
podlaskie 21,42%
pomorskie 21,93%
śląskie 21,85%
świętokrzyskie 15,07%
warmińsko-mazurskie 16,16%
wielkopolskie 22,31%
zachodniopomorskie 27,78%



POLSKA 24,12%
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