
POMOC  W  UTRZYMANIU  AKTYWNOŚCI  ZAWODOWEJ  POPRZEZ
ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ ( dziecka przebywającego
w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

WARUNKI UCZESTNICTWA : 
    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
    • aktywność zawodowa,
    • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 330 zł  miesięcznie –  tytułem
kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
 
Refundacja  może  dotyczyć  kosztów  poniesionych  w  okresie  do  180  dni  przed
złożeniem wniosku. Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych
przed dniem zawarcia  umowy dofinansowania,  warunki  uczestnictwa w programie
musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją. 

UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY: co najmniej 15% ceny brutto kosztów. 

ZAKRES POJĘĆ:

OSOBA  ZALEŻNA  –  należy  przez  to  rozumieć  dziecko  będące  pod  opieką
wnioskodawcy i  przebywające  w żłobku lub przedszkolu albo pod inną  tego typu
opieką w ramach:  klubu dziecięcego,  punktu przedszkolnego,  zespołu wychowania
przedszkolnego,  oddziału  przedszkolnego w szkole,  a  także  pod opieką  dziennego
opiekuna  lub  niani  (w  przypadku  dzieci  w  wieku  pozwalającym  na  przyjęcie  do
żłobka  lub  przedszkola  lub  klubu  dziecięcego,  punktu  przedszkolnego,  zespołu
wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole). 

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – należy przez to rozumieć:
a) zatrudnienie, lub 
b) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub 
c)  rejestrację  w  urzędzie  pracy  jako  osoba  poszukująca  pracy  i  nie  pozostająca
w zatrudnieniu. 

Okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po
sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w
okres aktywności. 

ZATRUDNIENIE – należy przez to rozumieć:
a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub
określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej
umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został 



powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
c)  działalność  rolniczą  w rozumieniu  ustawy z  dnia  20  grudnia  1990  r.  o  ubezpieczeniu
społecznym rolników,
 d)  działalność  gospodarczą  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  6  marca  2018  r.  Prawo
przedsiębiorców,
e)  zatrudnienie  na  podstawie  umowy cywilnoprawnej,  zawartej  na  okres  nie  krótszy  niż
6 miesięcy ( okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),
 f) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy,
 g)  wolontariat  w rozumieniu  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie, jeśli porozumienie z korzystającym obejmuje co najmniej 
6 miesięcy i trwa na dzień złożenia wniosku oraz zawarcia umowy dofinansowania.

Okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować,  jeśli  następują po
sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres
zatrudnienia.

 


