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Utworzenie żłobka w Centrum Medyczno-Opiekuńczym Inparco  

w Kędzierzynie-Koźlu – projekt który udostępni nowy żłobek dla  

48 dzieci realizowany w Kędzierzynie-Koźlu 

 

 
Krzysztof Banasik Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej przy Inparco realizuje projekt 

inwestycyjny pn. „Utworzenie żłobka w Centrum 

Medyczno-Opiekuńczym Inparco w Kędzierzynie-

Koźlu”. Wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą 

posiadającym bogate doświadczenie w medycynie 

rodzinnej w tym pediatrii, opiece rehabilitacyjnej  

i opiece nad dziećmi. Projekt jest realizowany samodzielnie tzn. bez partnerów. 

 

Miejsce realizacji projektu to ul. Powstańców 68 b w Kędzierzynie-Koźlu. gdzie przed laty mieściła się 

dawna spółdzielnia pracy INPARCO. W ramach projektu Wnioskodawca planuje zrealizować typ 

projektu „2) Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów niezbędnych do rozwoju usług 

opieki nad dziećmi, w tym działania wspierające integrację rodzin, w formie: a) usług opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków (w tym przyzakładowych), oddziałów żłobkowych, klubów 

dziecięcych”.  

 

Projekt  wdrażany w ramach Poddziałania 10.01.02 – Infrastruktura usług społecznych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 polega na przebudowie  

4-kondygnacyjnego obiektu poprzemysłowego w celu nadania mu nowych funkcji tj. utworzenie  

w tym miejscu żłobka na 2 oddziały po 24 dzieci (zróżnicowanie ze względu na wiek i predyspozycje, 

oddziały z możliwością innego podziału do maks. 27/21 dzieci), w tym m.in. przeprowadzenie robót 

ogólnobudowlanych, instalacyjnych, termomodernizacyjnych, montażowych, wykończeniowych, 

zagospodarowania terenu (dojścia) oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Dodatkowo 

inwestycja obejmuje montaż dźwigu osobowego wewnątrz obiektu dostosowując go dla osób  

z niepełnosprawnościami, a także promocję projektu – czego wynikiem jest m.in. niniejszy tekst. 
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Utworzenie żłobka w tym miejscu Kędzierzyna-Koźla zostało potwierdzone analizą potrzeb i analizą 

trendów demograficznych. Bezpośrednimi efektami rzeczowymi tj. produktami projektu będzie 

dostosowanie jednego obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także jeden projekt,  

w którym sfinansowano racjonalne usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt 

zrealizuje także wskaźniki mówiące o liczbie wspartych obiektów, w których realizowane są usługi 

społeczne oraz utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3. roku życia. 

 

I na koniec kilka istotnych liczb i danych podstawowych: 

 

 Wartość całkowita projektu to 1 400 635,26 PLN, z czego wydatki kwalifikowane stanowią  

1 190 523,75 PLN, a dofinansowanie na poziomie 59,95 % wynosi 713 718,96 PLN. 

 Okres realizacji projektu to grudzień 2017 r. – czerwiec 2019 r. 

 Wnioskodawca w dniu 27 sierpnia 2018 r. podpisał umowę o dofinansowanie nr 

RPOP.10.01.02-16-0017/17-00 z Instytucją Pośredniczącą RPO WO 2014-2020 tj. Opolskim 

Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu. 

 

 
  

Fot. Prace montażowe stolarki okiennej/grudzień 2018 r. 


