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Drodzy Rodzice,

Od 1 stycznia 2022 r. w obszarze wsparcia rodziny dostępne jest nowe rozwiązanie z rządowego
programu Polski Ład, dzięki któremu będą mogli Państwo skorzystać z dofinansowania 400,00 zł, na
dzieci uczęszczające do naszej placówki bądź RKO (rodzinnego kapitału opiekuńczego).
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako organ prowadzący żłobek „Akademia Maluszka” nie będzie
ponosiło z tego tytułu żadnych korzyści. Do obowiązków instytucji prowadzącej żłobek należeć będzie
m.in. rejestracja osób chętnych do pozyskania w/w świadczenia jak również co miesięczny okres
sprawozdawczy oraz wypłata otrzymanych należności na konta rodziców/opiekunów prawnych, którzy
ubiegają się o zasiłek. Praca ta będzie wykonywana przez Sekretariat Żłobka.
Toteż Towarzystwo Inicjatyw Europejskich będące wyłącznie pośrednikiem w ramach nowego
rozwiązania rządowego w dalszym ciągu zmagać się będzie z coraz szybciej rosnącymi cenami
i galopującą inflacją. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 r. w porównaniu
z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 7,8% (przy wzroście cen towarów – o 8,1% i usług
o – 6,6%). W związku z tym Zarząd TIE podjął decyzję o podniesieniu kwoty czesnego na 2022 rok.,
o czym informowaliśmy podczas spotkań z Rodzicami. Jednak powyższa decyzja bazowała na danych
oraz prognozach uwzględnianych w ostatnim kwartale w 2021 roku. Na chwilę obecną wiemy, iż
wskaźnik galopującej inflacji wynosi już 9,2 %. Niestety obecna, niekorzystna sytuacja gospodarcza
przyczynia się do ponownego podniesienia miesięcznych opłat za żłobek w wysokości 150 zł. Wzrost
czesnego planowany jest od 01.05.2022 r.
Zgodnie z zapisem w umowie o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych zawartym w § 5 pkt. 4:
„Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2 obowiązuje w pierwszej połowie roku 2022. Towarzystwo zastrzega
sobie prawo do zmiany kwoty, o której mowa w ust. 1 i 2 raz na półrocze (tj cennik usług opiekuńczych
zostanie przekazany do wiadomości Rodzicowi do 31.05. obowiązującego roku kalendarzowego i 30.11.
obowiązującego roku kalendarzowego). W przypadku braku akceptacji nowego cennika Rodzic ma
prawo do rozwiązania umowy w trybie § 10 ust. 1 Umowy.”.
Zarząd Towarzystwa Inicjatyw Europejskich podejmował szereg różnych działań, które stanowiły
potencjalne możliwości usprawnienia i ulepszenia sytuacji ekonomiczno – gospodarczej, w jakiej
obecnie znalazły się żłobki. Niestety jakiekolwiek dotacje resortowe czy też unijne są wstrzymane.
Konkursy, a tym samym udzielane dofinansowania związane z programem Maluch plus lub w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego są zawieszone. Cały czas pozostajemy otwarci na alternatywne
rozwiązania mogące zmniejszyć opłaty za żłobek. Pragniemy utrzymywać poziom i jakość świadczonych
usług przez nasz żłobek zgodnie z podstawowymi wytycznymi czy zapisami w Ustawie o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3, ale także opierając je o Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci
do lat 3 wydane przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.
Sytuacja, w której znaleźliśmy się zarówno my jako usługodawcy jak i Państwo w roli usługobiorców
nie jest sprzyjająca dla żadnej ze stron. Wierzymy, że obecna sytuacja w kraju zacznie się w końcu
stabilizować i pozwoli nam dalej godnie wykonywać działania płynące z treści misji żłobka, czyli:
ORGAN PROWADZĄCY:
TOWARZYSTWO INICJATYW EUROPEJSKICH

90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115,
TEL. 797-96-51-51
e-mail: tie.lodz@gmail.com
www.tie.com.pl

ŻŁOBEK „AKADEMIA MALUSZKA”
ŁÓDŹ, UL. ŻEROMSKIEGO 115, 90-542 ŁÓDŹ
TEL. 797-96-51-51
e-mail: zlobek.akademiamaluszka@gmail.com
www.tie.com.pl

„Wspierać rodziców w wychowaniu dzieci, tworzyć środowisko sprzyjające aktywizacji zawodowej,
zapewniając ich pociechom profesjonalną i troskliwą opiekę oraz warunki do prawidłowego rozwoju
i nabywania nowych umiejętności”.
Jesteśmy również zmuszeni zmienić zapis dotyczący terminu płatności czesnego, który znajduje się
w § 7 Państwa umów o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych.
„Opłaty, o których mowa w § 5 niniejszej umowy, wnoszone są z góry do dnia 10 każdego miesiąca,
przelewem na konto: 40 1240 1545 1111 0010 7294 1727 Bank Pekao S.A. V Oddział w Łodzi, z tytułem
przelewu: imię i nazwisko dziecka, czesne za miesiąc ___ „. W związku z częstymi, nieterminowymi
wpływamy płatności za żłobek, skracamy ten czas o 5 dni. Tak więc zobowiązani Państwo będę do
uiszczenia płatności do 5 dnia każdego miesiąca. Zmiana terminu płatności będzie aneksowana
i wiążąca od dnia 01.05.2022 roku.
Rozumiemy, że jest to dla Państwa informacja, którą też chcieliby Państwo na spokojnie rozważyć
i podjąć decyzje dotyczące dalszego współdziałania.

Liczymy na zrozumienie jak i dalszą, owocną współpracę.
Z wyrazami szacunku,
Zarząd Towarzystwa Inicjatyw Europejskich
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