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Pani Monika Jesionowska 
jest jednym z  18 beneficjen-
tów, którzy w  ramach środków  
z  poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w  ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020, otrzymali premie w wy-
sokości 100 000 zł na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej.

Dzięki wsparciu finansowemu 
z Lokalnej Grupy Działania „PRYM” 
pani Monika otworzyła żłobek „We-
soła Pszczoła” w Wartkowicach.

- Jako młoda, pracująca mama 
miałam problem ze znalezieniem 
opieki dla mojej malutkiej córeczki.  
W  naszej gminie nie było miejsca, 
które zapewniałoby opiekę dzie-
ciom do lat 3. Z konieczności, a tak-
że dzięki zdobytemu wykształceniu 
podjęłam decyzję o otwarciu żłobka. 
Jednak same chęci nie wystarczyły, 
a potrzebne były także środki finan-
sowe. Od znajomych dowiedziałam 
się, że Lokalna Grupa Działania 
„PRYM” wspiera początkujących  
oraz rozwijających się przedsię-
biorców i  tak zaczęła się przygoda 
z  budową żłobka - mówi Monika 
Jesionowska właścicielka placów-
ki. Uzyskane doradztwo, wsparcie 
ze strony pracowników LGD oraz 
forma pomocy utwierdziły Panią 
Monikę w przekonaniu, że przedsię-
wzięcie to może się udać.

- Dzięki licznym konsultacjom 
dowiedziałam się jakie wymogi 
muszę spełnić, które dokumen-
ty przygotować, o  jakie muszę się 
jeszcze ubiegać, aby zostać bene-
ficjentem LGD „PRYM”. Kiedy 
dokumenty zostały zgromadzone, 
dzięki pomocy pracowników sto-
warzyszenia udało mi się wypełnić 
wniosek i  biznesplan, które wraz 
z dokumentacją, ofertami zakupów 
i  harmonogramem prac złożyłam 
już pierwszego dnia ogłoszonego 
naboru - dodaje beneficjentka. Po 
rozpatrzeniu wniosków, Rada Lo-
kalnej Grupy Działania „PRYM” 
wyłoniła 18 wniosków, którym 
według nich powinno zostać przy-
znane dofinansowanie. – Pamię-
tam, że kiedy otrzymałam pismo, 
że projekt na otwarcie żłobka został 
wybrany do dofinansowania by-
łam przeszczęśliwa. Choć dopiero 
po podpisaniu umowy mogłam 
mieć pewność, że uda się zrealizo-
wać moje marzenie i  żłobek „We-
soła Pszczoła” stanie się faktem 
- dodaje Pani Monika. 21 lipca 2017 
r. w siedzibie Lokalnej Grupy Dzia-
łania „PRYM” odbyło się uroczyste 
podpisanie umów z  Marszałkiem 
Województwa Łódzkiego Witoldem 
Stępniem. - Wtedy uwierzyłam, 
że marzenia się spełniają. Kiedy 
tylko otrzymaliśmy pierwszą tran-
szę wzięliśmy się do pracy. Mimo,  
że posiadaliśmy budynek, musiał 
on zostać dostosowany pod wymo-
gi sanitarno - lokalowe wynikające 
z  ustawy o  opiece nad dziećmi do 
lat 3. W między czasie trzeba było 
zakupić deklarowane urządzenia  

Wesoła Pszczoła – żłobek, który powstał dzięki unijnej dotacji
i wyposażenie oraz znaleźć wykwa-
lifikowanych pracowników. W  po-
łowie września ubiegłego roku 
„Wesoła Pszczoła” przyjęła pierwsze 
dzieci pod swój dach - podsumo-
wuje Pani Monika. 

Żłobek „Wesoła Pszczoła” szyb-
ko okazał się być „strzałem w dzie-
siątkę”. - Spośród zakładanych  
w  biznesplanie 16 dzieci, do pla-
cówki przyjęto już 18, a  rodzice 
maluchów wciąż wykazują zain-
teresowanie naszą ofertą. Z  tego 
względu musiałam zatrudnić więk-
szą liczbę pracowników, niż ta de-
klarowana i  jeśli zainteresowanie 
żłobkiem będzie się utrzymywać 
nie wykluczam zatrudnienia ko-
lejnych osób. Mam nadzieje, że 
będą równie oddane maluchom 
jak te, które opiekują się dziećmi  
w tej chwili - dodaje. 

Przykład Pani Moniki pokazu-
je, że warto korzystać z  możliwo-
ści  jakie oferuje Lokalna Grupa 
Działania „PRYM” i  realizować 
swoje marzenia. – Nie ma się czego 
bać. Dzięki wsparciu pracowników 
LGD każdy będzie w stanie wypeł-
nić dokumenty i  zrealizować pro-
jekt. Najważniejsze są chęci i wiara, 
że wszystko się uda. Dzięki szko-
leniom organizowanym przez sto-
warzyszenie wszyscy beneficjenci 
mieli okazje poznać się, wymienić 
doświadczeniami. Kiedy okazało 
się, że jako pierwsi rozliczyliśmy 
projekt inni przedsiębiorcy dzwo-
nili do mnie z  prośbą o  poradę. 
Nawiązały się przyjaźnie. Dlate-
go powtarzam wszystkim, którzy 
zastanawiają się nad otwarciem 
własnej działalności gospodarczej, 
dzięki pieniądzom z  LGD wasze 
pomysły mogą się ziścić. I  tak jak 
ja będziecie dumni, kiedy przeczy-
tacie, lub usłyszycie od osób ko-
rzystających z waszych usług, że to 
co robicie, robicie dobrze - mówi 
Monika Jesionowska właścicielka 
Żłobka „Wesoła Pszczoła”.
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