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Pani/Pan
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
według rozdzielnika
Szanowni Państwo,
W dniu 25 lipca 2018 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
uruchomiło

na

Portalu

Informacyjno-Usługowym

Emp@tia,

pod

adresem

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych, mapę żłobków
i klubów dziecięcych - narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3 do wyszukiwania
najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Na mapie tej oprócz wskazania miejsca
prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane tej instytucji –
w tym dane kontaktowe żłobka/klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat,
informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do
potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz
liczba zapisanych dzieci.
Aby narzędzie to faktycznie spełniało swoje zadanie, konieczne jest poinformowanie
o nim rodziców najmłodszych dzieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
prowadzi akcję informacyjną swoimi kanałami, w tym poprzez media społecznościowe,
jednak zasadnym wydaje się, aby do akcji informacyjnej przyłączyły się wszystkie gminy, na
terenie których funkcjonują żłobki i kluby dziecięce. Informacja o mapie żłobków i klubów
dziecięcych może być przekazywana rodzicom w urzędzie gminy/miasta, w urzędzie stanu
cywilnego, na przykład przy załatwianiu spraw urzędowych związanych z narodzinami
dziecka, w ośrodku pomocy społecznej, na stronie internetowej gminy/miasta.
Informacja przekazana rodzicom o mapie żłobków i klubów dziecięcych nie tylko
ułatwi im znalezienie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ale również zwiększy
czujność rodziców na żłobki i kluby dziecięce działające nielegalnie – bez wpisu do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych. Dlatego każda gmina, na terenie której funkcjonują żłobki

i kluby dziecięce powinna podjąć działania zwiększające świadomość rodziców w tym
zakresie.
Należy przy tym mieć na względzie okoliczność, że w przypadku niewielkiej liczby
żłobków i klubów dziecięcych (około kilku procent wszystkich instytucji) nie wczytały się
prawidłowo dane geolokalizacyjne. Użytkownicy Rejestru Żłobków (na poziomie gminy)
powinni zatem sprawdzić, czy na mapce pokazującej położenie danego żłobka lub klubu
dziecięcego pinezka znajduje się we właściwym miejscu, a jeśli nie – po wejściu w tryb
edycji ręcznie ustawić jej położenie i zapisać zmiany.
Ponadto, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie gminom z Państwa terenu
informacji o konieczności uzupełnienia i poprawienia danych nie tylko w zakresie żłobków
i klubów dziecięcych, ale również w zakresie dziennych opiekunów. W przypadku około 30%
dziennych opiekunów brakuje danych, które są obecnie wymagane (m.in. wysokość opłat za
pobyt i wyżywienie, godziny otwarcia, dane kontaktowe podmiotu zatrudniającego), przy
czym wielu dziennych opiekunów ma te dane uzupełnione częściowo (na przykład została
uzupełniona informacja o godzinach otwarcia i opłacie za pobyt, ale nie ma uzupełnionej
opłaty za wyżywienie). O ile dla dziennych opiekunów nie będzie tworzona mapa, jak dla
żłobków
i klubów dziecięcych (w wykazie nie publikuje się pełnych danych adresowych dziennego
opiekuna), należy pamiętać, że informacje zawarte w wykazie wyświetlanym na stronie
empatia.mpips.gov.pl są dla rodziców bardzo cenne w sytuacji, gdy szukają miejsc opieki dla
swoich dzieci. Należy także mieć na względzie okoliczność, że wywiązywanie się przez
podmiot ze zobowiązań, o których mowa odpowiednio w art. 35 ust. 1 lub art. 47a ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 stanowi jedno z kryteriów wyboru podmiotów, które
będą mogły skorzystać z dofinansowania w ramach Programu „Maluch+” (art. 62 ust. 2 pkt 5
ustawy).
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