Budowa budynku żłobka w Pieszycach
Nr projektu: RPDS.06.01.01-02-0014/16-00
Przedmiotem projektu są działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycji
polegającej na budowie oraz wyposażeniu obiektu użyteczności publicznej pełniącego funkcję żłobka
w Pieszycach. Inwestycja realizowana będzie w województwie dolnośląskim, w powiecie
dzierżoniowskim, na terenie miasta Pieszyce, przy ulicy Piotra Własta. Przedmiotem projektu jest
zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie budynku żłobka w Pieszycach na działkach numer
936/54, 936/55, 936/56, 936/57 przy ul. Piotra Włastaw wraz z zagospodarowaniem terenu.
Celem projektu jest zwiększenie ilości miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki
nad dziećmi do lat 3, dzięki budowie nowego obiektu żłobka. Osiągnięcie tak zdefiniowanego celu,
pozwoli na zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem aktywizacji społeczno‐
zawodowej. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą dzieci w wieku do 3 roku życia uczęszczające
do nowopowstałego żłobka, rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do żłobka, osoby
mieszkające i pracujące na terenie Gminy Pieszyce, których dzieci uczęszczają do instytucji objętej
projektem.
W wyniku realizacji ww. projektu powstanie obiekt (część budynku przeznaczona na żłobek), dla
której sumaryczna powierzchnia netto wszystkich kondygnacji budynku (w skład której wchodzi
powierzchnia użytkowa, usługowa i ruchu) określona została na poziomie wynoszącym 551,00 m2,
natomiast kubatura brutto budynku żłobka wynosić będzie 2.590,00 m3.
Efektem projektu będzie osiągnięcie następujących wskaźników produktu: potencjał objętej
wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 32 osoby,
liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia – 1 szt., liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. oraz wskaźnika specyficznego
określonego jako liczba utworzonych nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 wynoszącego – 8
szt.
Dzięki realizacji projektu zostanie osiągnięte efekty zobrazowane w postaci określonych we wniosku
o dofinansowanie wskaźników produktu i rezultatu. Tym samym projekt pozwoli zrealizować
następujące cele:
- zwiększony dostęp do usług społecznych związanych z procesem aktywizacji społeczno‐ zawodowej
(Realizacja projektu ma zapobiec całkowitemu wycofywaniu się z rynku pracy osób sprawujących
opiekę nad osobami zależnymi, w szczególności osób decydujących się na posiadanie dzieci. Umożliwi
łączenie funkcji rodzicielskich z kontynuowaniem kariery zawodowej. Budowa nowego obiektu żłobka
i wygenerowaniem dzięki temu nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 co pozwoli uwolnić
rezerwy zasobów pracy, które obecnie są zaangażowane w rodzinną opiekę nad dziećmi;
- zwiększania liczby użytkowników (dzieci do lat 3) mogących korzystać z nowo wybudowanej
infrastruktury na dziećmi (stworzy szanse realizowania od najwcześniejszych lat zbliżonej ścieżki
edukacyjnej);
- możliwość sprawowania opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami różnego rodzaju
(dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych);
Pośrednio realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji budynku użyteczności
publicznej (budowa nowe obiektu jako „budynek demonstracyjny” o podwyższonych parametrach
charakterystyki energetycznej, ograniczy zapotrzebowanie budynku na energię użytkową).
Wartość projektu: 2.743.161,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1.899.000,86 zł
Termin realizacji: 15.11.2018r.
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