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17 lat doświadczenia

 Ponad 1000 nowych
miejsc opieki nad

dziećmi w Projekcie

5 oddziałów
w 5 krajach

12 lat w Projekcie
Maluch+





KOMPLEKSOWA OFERTAAUTORSKIE PROJEKTY WSPARCIE NAUCZYCIELA

NOWOCZESNY DESIGNFUNKCJONALNE WYPOSAŻENIE



rok na realizację
zadania

2-3 lata na realizację 
zadania 

2023wcześniejsze edycje

Porównanie edycji Programu
Wczoraj i dziś - różnice w Programie 

Maluch+

Budżet programu 2020 -
400 mln zł

Budżet programu 
5,5 miliarda złotych

Zakupu pomocy,
specjalistycznego sprzętu

 i narzędzi do
rozpoznawania potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych



W edycji programu Maluch+ 2023, szczególnie zwrócono
uwagę na  potrzebę zakupu pomocy do prowadzenia zajęć
opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i
prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami.



Specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia 
do rozpoznawania potrzeb

 rozwojowych i edukacyjnych



Kompleksowa 
oferta żłobkowa



Moje Bambino to nie tylko sala dla najmłodszych. 

Oferta Moje Bambino dla żłobków i klubów malucha 
to kompleksowe wyposażenie każdej przestrzeni oddziału
żłobkowego. Począwszy od strefy odpoczynku wyposażanej 
w łóżeczka, leżaczki, szafy na pościel, przez przestrzeń 
do spożywania posiłków, ułatwiającą karmienie podopiecznych
oraz strefę higieny posiadającą przewijaki, szafki na pieluszki czy
nocniki. Naszą ofertę stale poszerzamy o nowe rozwiązania
myśląc o wszystkich kategoriach wyposażenia placówki.  Mając
zawsze na uwadze wszechstronny rozwój najmłodszych
podopiecznych w katalogu produktów dedykowanych dla żłobków
znajda Państwo również: kąciki polisensoryczne, siedziska
piankowe, maty i poduchy, pomoce edukacyjne.



Europejskie dobre praktyki
zaimplementowane 

do polskich placówek
Moje Bambino działa również na rynkach zagranicznych

dostarczając wyposażenie do palcówek w Czechach,
Słowacji, Austrii, Szwecji i Niemczech. Obserwacja

zagranicznych trendów pozwala nam wprowadzać jako
pierwszym na rynek polski rozwiązania, które sprawdzają

się w innych krajach. Tak było w przypadku 
kącików polisensorycznych, 

półokrągły stołów ułatwiających karmienie, 
ławek do karmienia  itp.



Wygoda i bezpieczeństwo 
maluchów
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lu Wyposażenie żłobka czy klubu malucha powinno być

dostosowane do potrzeb rozwojowych najmłodszych.
Personel placówek odpowiedzialny jest za

bezpieczeństwo, higienę, wpieranie indywidualnych
potrzeb podopieczny a dyrektor placówki za ergonomię

pracy opiekunów. Produkty oferowane przez Moje
Bambino tworzone są w odpowiedzi na realne potrzeby

personelu oddziałów żłobkowych. 



zakupie i montażu wyposażenia (w tym m.in.
meble, wyposażenie wypoczynkowe,
wyposażenie sanitarne, wyposażenie
kuchenne, zabawki),
zakupie – stanowiących wyposażenie
instytucji opieki – pomocy do prowadzenia
zajęć opiekuńczo-wychowawczych i
edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz
narzędzi do rozpoznawania potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci, wspomagania
rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze
specjalnymi potrzebami,
wyposażeniu i montażu placu zabaw wraz 

i ogrodzeniem,

Uzupełniająco w stosunku do ww. wydatków
finansowaniu mogą podlegać działania

polegające na:

       z bezpieczną nawierzchnią

 

Na co można otrzymać
dofinansowanie ?

zakup nieruchomości i
infrastruktury (zakup gruntów i
lokalów,
budowę nowych żłobków i
klubów dziecięcych,
 renowację już istniejących,  

W przypadku jst środki mogą być przeznaczone na:



Od 14.07.2014 r. obowiązuje 
nowe rozporządzenie
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych
dotyczących żłobków i klubów dziecięcych – 
Dz.U z 2014 r. poz. 925. 
Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące
rozporządzenie MPiPS (Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społeczne j) z 25.3.2011 r.
 w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych
dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.
 Z nowymi przepisami powinny zatem zapoznać
się zwłaszcza gminy oraz inne podmioty
uprawnione do prowadzenia żłobka 
lub klubu dziecięcego..

Maluch+ w świetle 
rozporządzenia 



Zmiany o charakterze doprecyzowującym

W rozporządzeniu w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych
dotyczących żłobków i klubów dziecięcych ustawodawca wprowadził
kilka zmian o charakterze doprecyzowującym w stosunku 
do poprzedniej regulacji. 
W nowym rozporządzeniu dookreślono przepisy odnoszące się do
wymaganej powierzchni pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy
pobyt dzieci. Według nowego rozporządzenia powierzchnia każdego
pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci
powinna wynosić co najmniej 16 m2. W przypadku pobytu w tym
pomieszczeniu liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia każdego
pomieszczenia powinna ulec odpowiedniemu (o 2 m2 lub – gdy
dziecko przebywa w żłobku ponad 5 godzin dziennie – o 2,5 m2)
zwiększeniu na każde kolejne dziecko.

Maluch+ w świetle 
rozporządzenia 

Zadanie  
Chcemy stworzyć odziała dla 10
dzieci przebywających < niż 5 h 

Ile ma wynosić minimalna
wielkość  pomieszczeń ? 

 
 

Rozwiązanie: 
16m2+5 x 2,5 m2 =

16m2+12,5=28,5 m2
 



§ 2. Lokal, w którym ma być
prowadzony żłobek lub klub

dziecięcy, oraz jego wyposażenie
spełniają następujące

warunki:

jest zapewnione stanowisko
 do przewijania dzieci;

Maluch+ w świetle 
rozporządzenia 



Kolejną regulacją wprowadzoną powyższym aktem wykonawczym jest
określenie, że liczba misek ustępowych i umywalek powinna zostać
dostosowana do liczby dzieci przebywających w żłobku lub klubie
dziecięcym.
Z założenia co najmniej 1 miska ustępowa powinna przypadać
na nie więcej, niż 20 dzieci i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci. 
Przy czym liczba nocników, przechowywanych, mytych 
i dezynfekowanych w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci,
powinna odpowiadać liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia
korzystanie przez nie z nocnika. W żłobku i klubie dziecięcym powinien
znajdować się również brodzik z natryskiem lub inne urządzenie 
do mycia ciała dziecka. Należy przy tym zauważyć, że umiejscowienie
miski ustępowej i umywalki powinno być dostosowane do wzrostu
dzieci, chyba że dzieci korzystają z tych samych urządzeń sanitarnych
co osoby wykonujące pracę w żłobku lub klubie dziecięcym
i jednocześnie zastosowano rozwiązania umożliwiające dzieciom
bezpieczne korzystanie z tych urządzeń.

Maluch+ w świetle 
rozporządzenia 



Nocniki są myte i dezynfekowane 
oraz przechowywane w sposób

zabezpieczony przed dostępem dzieci;

Maluch+ w świetle 
rozporządzenia 



pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane 
do konkretnego dziecka 

i odpowiednio przechowywane,
 tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń;

§ 2. Lokal, w którym ma być
prowadzony żłobek lub klub

dziecięcy, oraz jego wyposażenie
spełniają następujące warunki:

Maluch+ w świetle 
rozporządzenia 





Certyfikacja to potwierdzenie przez jednostkę
certyfikującą, że wyrób spełnia wymagania
odpowiednich dokumentów normatywnych.
Wydając certyfikat zgodności z normami jednostka
certyfikująca sprawuje nadzór nad posiadaczem
certyfikatu w zakresie dobrej jakości wyrobów 
o właściwych parametrach ergonomicznych
i bezpiecznych dla użytkowników. Zatem certyfikat
jest potwierdzeniem, że wyrób jest dobrej jakości 
i zapewnia bezpieczeństwo użytkowania

Zdarza się, że producent/ dystrybutor okazuje
Deklarację zgodności, zamiast certyfikatu.
Deklaracja zgodności, to dokument, który
producent wystawia sam, niekoniecznie
sprawdziwszy uprzednio wyrób. Certyfikat
natomiast, jest dokumentem, który wystawia
niezależna jednostka certyfikująca, weryfikując
najpierw produkt na zgodność z normą
odniesienia. Zdecydowanie należy więc
oczekiwać okazania certyfikatu, albo poszukać
innego producenta, który swoje wyroby poddaje
certyfikacji.

16) wyposażenie posiada atesty
 lub certyfikaty;

Certyfikaty



 
 

Partnerem naszej firmy jest jednostka
certyfikacyjna TÜV Rheinland Polska, która
jest częścią międzynarodowego koncernu

TÜV Rheinland Group.
 

Firma Moje Bambino Sp. z o.o. otrzymała
indywidualny numer ID 0000040926.

 
Pozytywnie zakończony proces certyfikacji
kończy się wydaniem certyfikatu, na którym

znajduje się
 numer ID.

Zaprojektowaliśmy produkty z
trudnopalnych tkanin i płyt laminowanych.
Tkaniny poddane działaniu ognia, topią się,
a nie palą, nie wytwarzają gazów palnych.

Podczas produkcji tkanina trudnopalna
zostaje zaimpregnowana specjalnym

preparatem, który wnika w jej strukturę.
Materiały posiadają atest zgodny z normą
BS 5852, wydawany przez brytyjski instytut

Furniture Industry Research Association

Od samego początku
dbamy, o to aby nasze
materace, siedziska 

i kształtki rehabilitacyjne
były wolne od ftalanów 

i spełniały wytyczne normy
EN 71-3 oraz dyrektywy
2005/84/EC Parlamentu

Europejskiego

Wszystkie nasze produkty podlegają stale ścisłym 
kontrolom i posiadają certyfikaty bezpieczeństwa

poświadczające zgodność z normami obowiązującymi 
w Unii Europejskiej.

 
 

Nasze meble wykonane z laminowanych płyt
drewnopochodnych o zmniejszonej palności,

posiadają właściwości zapewniające
nierozprzestrzenianie ognia 

i niepowstawania łatwopalnych cząsteczek.
Tworzywa, z których są wykonane nasze meble,

posiadają ognioodporność w klasie 
B-s1, d0 zgodnie z DIN EN 13501-1.

Certyfikaty



1

2

19 lutego 2023

 termin składania
wniosków 

w Programie MALUCH+
2023

ogłoszenie wyników
naboru

28 kwietnia 2023

Czy na etapie wnioskowania wymagane
są dodatkowe załączniki, np. projekt

inwestycji lub kalkulacje kosztów?
 

Na etapie wnioskowania jedynym
wymaganym załącznikiem jest – 

w przypadku podmiotów innych niż gmina
– dokument potwierdzający

pełnomocnictwo jeśli wniosek będzie
składany przez pełnomocnika. Poza ww.

sytuacją nie są wymagane żadne
dodatkowe załączniki do wniosku o

dofinansowanie.



JESTEŚMY Z PAŃSTWEM
OD PROJEKTU DO REALIZACJI 



WWW.PROGRAMMALUCH.PL
Stworzona z myślą o beneficjantach programu Maluch+
witryna internetowa zawierająca informacje o programie,

kalkulacje dla oddziału żłobkowego, aranżacje i wiele
więcej.

Strona internetowa

Na etapie projektowania wyposażenia oddziału żłobkowego lub klubu
malucha, pomocne okazują się być gotowe kalkulacje przygotowane
pod odpowiednią ilość dzieci, wzbogacone o aranżacje przestrzeni. 
 Projekty stworzone przez profesjonalistów z wieloletnim
doświadczeniem w wyposażaniu placówek edukacyjnych stanowią
niejednokrotnie podstawę do aranżacji przestrzeni naszych Klientów. 



Kalkulator 

KALKULATOR MALUCH+ ŻŁOBEK
Intuicyjne narzędzie do kompleksowego wyposażenia

pomieszczeń dla dzieci do lat 3

Pierwszym krokiem  w projektowaniu przestrzeni żłobkowej jest
wydzielenie stref dla poszczególnych aktywności. Dlatego też
stworzony przez nas kalkulator prezentuje ofertę wyposażenia
zgodnie z  podziałem na: karmienie, zaplecze sanitarne itp. 



Konsultanci

aranżacji przestrzeni - doborze wyposażenia; 
przygotowaniu specyfikacji produktowej z cenami;
dokumentacji technicznej;
przygotowaniu wizualizacji;

Konsultanci do spraw programu Maluch+ pomogą w:
 

Wesprą na każdym etapie projektu dzieląc się aktualnymi
informacjami o projekcie oraz otoczą opieką
posprzedażową 



Skontaktuj się
 z koordynatorem projektu

Maluch+
w swoim województwie

Gdzie nas znaleźć?
 

https://mojebambino.pl/
przedstawiciele



Ewa Myka-Zaprawa
DYREKTOR HANDLOWY

tel.: 667 633 861
e.myka@mojebambino.pl

 



Moje Bambino od wielu lat wspiera
polskie instytucje, zapewniając ich

kompleksową obsługę podczas
wnioskowania o wsparcie 
w programach rządowych. 
Dotychczas pomogliśmy 

w stworzeniu ponad 1000 nowych
miejsc opieki nad dziećmi.

Oferta Moje Bambino to
propozycja dla gmin i podmiotów
prywatnych, które chcą skorzystać
z dofinansowania Maluch +.
Aby ułatwić Państwu
wnioskowanie o wsparcie, do
dyspozycji Państwa oddajemy:

Stronę internetową, na której
znajdą Państwo wszystkie
niezbędne informacje 

       i aktualności związane   
       z Programem MALUCH+      
       https://programmaluch.pl/

PODSUMOWANIE

Zespół 75 ekspertów, którzy
pomogą w przygotowaniu 

kalkulacji i zagospodarowaniu
przestrzeni oddziału żłobkowego 

Intuicyjny kalkulator, który
pomoże w doborze
wyposażenia oraz w
kontrolowaniu budżetu
https://mojebambino.pl/kalku
lator_maluch/

Starannie wyselekcjonowane
 produkty przeznaczone do 
wyposażenia miejsc opieki
 nad dziećmi


