
 

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt  

w  Niepublicznym Klubie Dziecięcym „Miś i Margolcia” w Unisławiu 

oferta od 13 września 2021 roku 

 

 

 

Rodzaj wsparcia Usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3  

Odbiorcy 

wsparcia 

rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku do lat 3, którzy mieszkają w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego i należą do jednej z poniższych 

grup: 

 osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza 

rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 

3, (w tym przebywające na urlopie wychowawczym) 

 osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 

Dostępna liczba 

miejsc 

Niepubliczny Klub Dziecięcy „Miś i Margolcia” oferuje 24 miejsca opieki 

nad dziećmi do lat 3. 

 

UWAGA: do uruchomienia usług  klubu dziecięcego niezbędne jest 

zebranie grupy min. 16 uczestników kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem.   

 

Zastrzega się, że w przypadku gdy po uruchomieniu klubu dziecięcego 

liczba uczestników korzystających z usług klubu  spadnie poniżej 13 osób 

przez okres dłuższy niż 2 miesiące działalność klubu dziecięcego może 

zostać zawieszona.  

Adres jednostki 
ul. Lipowa 31A 

86-260 Unisław  

Cel 

funkcjonowania 

Zwiększona dostępność wysokiej jakości usług opiekuńczych 

świadczonych w społeczności lokalnej 

Godziny pracy W dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-17:00   

Ramowy program 

usług 

Organizacja opieki nad dziećmi w Klubie, zgodnie z normami dla wieku 

dziecka, obejmuje: 

 zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych                  

do warunków domowych; 

 wyżywienie; 

 higienę snu i wypoczynku; 

 zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej 

przez organizowanie i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami 

edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,                     

w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu; 

 prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 

uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych 

dla jego wieku; 

 działania profilaktyczne promujące zdrowie; 



 

 działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych                                 

i usamodzielniania; 

 udzielanie doraźnej pomocy medycznej; 

 bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi. 

 

Za dodatkową opłatą możliwe jest zapewnienie: 

 zajęcia dodatkowe np.  wydarzenia kulturalne, język angielski, 

logorytmika, dogoterapia i inne. 

 wycieczki 

 

 

Odpłatności 

Opłata miesięczna za pobyt obejmująca wsparcie podstawowe wynosi                     

za 2021 rok kwotę 990,00 zł brutto. 

W przypadku gdy Stowarzyszenie pozyska dofinansowanie zewnętrzne                 

na ten cel, opłata miesięczna za świadczenia udzielone przez klub dziecięcy 

może zostać zmniejszona o kwotę tego dofinansowania. 

Opłata, o której mowa powyżej  nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

 

Pozostałe usługi oferowane są wg faktycznych kosztów organizacji 

wsparcia, wyliczane według ceny świadczenia dzielonej przez ilość osób 

korzystających. Informacje w tym zakresie udziela kierownik placówki. 

 

  

Opłata pobierana będzie za każdy miesiąc korzystania z usług klubu 

dziecięcego w okresach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca.                    

Brak wniesienia opłaty oznacza skreślenie z listy uczestników.  

 

 

 

 

 

  


