
 
 
 

INFORMACJA O REALZIACJI PROJEKTU NR. RPPD.02.02.00-20-0192/20 pt. „Żłobek 

RAINBOW - utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 

Białymstoku” 

 

Projekcie pt. „ŻŁOBEK RAINBOW – utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 

3 w Białymstoku” nr.RPO.02.02.00-20-0192/20 jest projektem realizowanym przez 

przedsiębiorstwo RAINBOW Justyna Frąszczak, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II: 

Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działania 2.2 na rzecz równowagi praca – życie. 

Priorytet inwestycyjny 8.4 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym 

dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 

promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.  

Projekt jest realizowany na obszarze województwa podlaskiego, a dokładnie gminy miasta 

Białystok w okresie II.2022r.-VII.2023r.  

Za cel stawia się wzrost zatrudnienia 24 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi w 

wieku do lat 3 poprzez wsparcie możliwości powrotu na rynek pracy lub utrzymania 

zatrudnienia, dzięki zwiększeniu dostępności rozwiązań służących godzeniu życia 

zawodowego i rodzinnego poprzez utworzenie do 31.07.2022r. żłobka na terenie gminy 

miasta Białystok i objęciu opieką 24 dzieci w wieku do lat 3 w okresie 01.08.2022 r. – 

31.07.2023 r. 

Harmonogram projektu przewiduje w okresie II-VII.2022 r. adaptację i remont lokalu 

wykorzystanego na działalność żłobka, zakup mebli i wyposażenia, zakup pomocy 

dydaktycznych i zabawek oraz wyposażenia placu zabaw. W okresie VIII 2022 r.- VII.2023 r. 

(12 miesięcy) ma miejsce organizacja bieżącej działalności nowopowstałej placówki. W 

ramach projektu planuje się objąć wsparciem w większości osoby pracujące (w tym 

przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim co wiąże się z faktem niepowracania 

do pracy (głównie kobiet), ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki nad 

dzieckiem. W projekcie   uwzględnia się uczestnictwo osób opiekujących się dzieckiem z 

niepełnosprawnością, oraz rodziców niepełnosprawnych.  

 



 
PLANOWANE EFEKTY (rzeczowe), PRUDUKTY:  

 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w 

programie – 24 osoby 

 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 24 miejsca. 

 

 

PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:  

 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 

programu – 19 osób. 

 Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po 

opuszczeniu programu – 5 osób. 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 817 365 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 694 758,50 zł 

 


