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Szanowny Panie Prezydencie,

w związl<u z zbliżającą się moziiwościapozyskania funduszy resortowych z lVlinisterstvrla RodzinY, PracY i PolitYki
Soołecznei, na podstawie przepisów ustawv z dnia 06.09.2001 roku o dostepie cjo informacii publicznei, zwracam
odpowiedzi na
sie z wnioskiem o przesłanie droga e-mailowa na adres

nastepulące pylania dotyczące Pana planów w zakresie funl<cjonowania Nlias-ia inowrocław w najblizszr7ch latach:
1. Czy w ro<u 2O19 planuje Pan utworzenie nowvc| miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie Żłobka bądŹ
klubu malucha?
2. Czy zanrierza pan sl<orzystać z dotacji w ramach programu,,MALUCH-" 2019 w ramach konkursu ogłaszanego Przez
Nlinisrerstwo Rodziny, Pracy i Politykj Społecznej?
3. Czy w roku 2019 planuje Pan utworzenie nowvch miejsc dla seniorów w formie l(iubu Seniora bądŹ Dziennego Domu
rUl llULy

I

4. Czy zamierza Pan ubiegać się w roku 2018 o dotację w ramach programu wieloletniego ,,Senidr +" w ramach
konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy iPolityki Społecznej?
od 14lat zajmuje się aktywnłe doradzaniem samorządom w zakresie pozyskiwania dotacji. Od 2008 roku
posiadamy wdrozony System Zarządzania Jakościąwg normy ]SO 9001:201_5 poświadczonyCertyfikatem Nr FS 558065
w zakresie m1n usług doradczych, a tokże przygatawonia wnioskow i pozyskiwania dotacji, koardynacji i zarzqdzania
prcjektami oraz rozliczenia datacji, w romccn realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy EuroPejskich i
Nlasza firma

funduszy Krajowych.

Jesteśmyekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy iPoIityl<i Społecznej iWyzszej SzkołY
Gospodarki ,,Nowe kompetencie - nowe możliwaścisamorzqdu w zakresie form opieki nad dziecmi do lat 3", którego
ceiem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiqzań zwiqzanych z organizacjq ifinansowaniem
opieki nad dziećmi do tat j przez władze sannorzqdu gminnego i pracawników gminnych jednostek organizacyjnych
/sti,o na

p

roje

ktu

http ://www.

o

pieka. byd. pl/).

Chetnie podzielimy się naszą wiedzą, doświadczeniem iskutecznymi rozwiązaniami w tworzeniu iprowadzeniu
zarówno żłobków jak i klubów seniora korzystając zwiedzy pozyskanejw ponad ]-30 wnioskach o dofjnansowanie.
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