
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    Wspólnie dla dzieci i rodziców 
 

Bjerg Arkitektur wraz z KiDS&Co.  stanowią 

doskonałe połączenie architektoniczno – 

operatorskich kompetencji w procesie tworzenia 

innowacyjnych architektonicznie i funkcjonalnie 

żłobków i przedszkoli służących najbardziej 

wymagającym użytkownikom.   

 



Bjerg Arkitektur + KIDS&Co. 

Od teraz, z połączonymi siłami, prezentujemy unikatową, kompleksową 

ofertę, skierowaną do pracodawców dbających o najlepsze potrzeby 

pracownika. 

 

KIDS&Co. – Kim jesteśmy 

KIDS&Co. jest jedynym na rynku, ogólnopolskim operatorem specjalizującym 

się w otwieraniu i prowadzeniu nowoczesnych, dwujęzycznych przedszkoli 

i żłobków firmowych i przybiurowcowych. Od 13 lat udzielamy naszym Klientom 

kompleksowej, profesjonalnej pomocy, odciążając ich na każdym etapie prac 

związanych z otwarciem i przejmując na siebie pełną odpowiedzialność za 

prowadzenie i zarządzanie placówką. 

Bjerg Arkitektur – Kim jesteśmy 

BJERG Arkitektur jest polsko-duńską pracownią architektoniczną, 

skoncentrowaną, na projektowaniu budynków przyjaznych dla środowiska 

i użytkowników, począwszy od żłobko-przedszkoli w standardzie pasywnym. 

Ekologiczna wizja BJERG realizuje się od ponad trzydziestu lat w licznych 

obiektach służących lokalnym społecznościom, instytucjom i prywatnym 

inwestorom, a w portfolio pracowni znajdują się głównie projekty żłobków, 

przedszkoli, szkół i domów aktywizacji seniora.  

 

 

KIDS&Co. – Nasza współpraca z Klientem obejmuje: 

▪ analizę koncepcji placówki mającej na celu dopasowanie rozwiązań do 

indywidualnych potrzeb Klienta oraz możliwości lokalowych 

▪ przygotowanie szczegółowego kosztorysu otwarcia placówki 

▪ opracowanie długoterminowego biznesplanu funkcjonowania placówki 

z rekomendacją optymalnego modelu finansowania oraz 

uwzględnieniem możliwości pozyskania środków unijnych i rządowych  

▪ kompleksowy nadzór nad otwarciem placówki, w tym nad realizacją 

projektu architektonicznego, rekrutacją personelu, prowadzeniem 

zapisów dzieci, dokonaniem niezbędnych odbiorów i rejestracją placówki 

w Wydziale Edukacji 

▪ zarządzanie placówką od momentu jej otwarcia i wypełnienie jej 

atrakcyjnym autorskim programem edukacyjnym 

▪ realizację usług dodatkowych jak: zajęcia sobotnio-niedzielne, świetlica, 

zajęcia typu „lato / zima w mieście”, zajęcia językowe dla dzieci w wieku 

szkolnym oraz warsztaty dla rodziców w zakresie komunikacji i zabawy 

z dzieckiem na różnych etapach jego życia i rozwoju 

 

Przedszkole i żłobek firmowy – największy benefit w pakiecie 

socjalnym:  

▪ atut przy zatrudnianiu nowych i utrzymaniu dotychczasowych 

pracowników 

▪ możliwość przyciągnięcia talentów nawet z dalszych regionów 

▪ wzrost zaangażowania, efektywności i lojalności pracowników  

▪ zapewnienie stabilnej i elastycznej kadry pracowniczej 

▪ mniejsza fluktuacja i obniżenie poziomu absencji pracowników 

▪ obniżenie kosztów zatrudnienia i szkoleń pracowników 

▪ możliwość sfinansowania całości projektu ze środków operacyjnych lub 

ZFŚS (możliwość powiększenia o 7,5%) 

▪ możliwość wliczenia wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola 

w ciężar nieopodatkowanych kosztów uzyskania przychodu 

Zaufali nam:  

Fabryki Mebli FORTE / Ostrów Mazowiecka i Suwałki, Infosys Poland / Łódź, 

Nokia Solutions and Networks / Wrocław 



Bjerg Arkitektur – architektura dla wymagających użytkowników  

Specjalnością BJERG są budynki pasywne, minimalizujące zużycie energii  

i maksymalizujące oszczędności podczas eksploatacji. Niezależnie od funkcjonalnego 

typu, łączy je wspólny język rozwiązań proekologicznych, które nie tylko znacznie 

obniżają zużycie energii, nakłady eksploatacyjne i emisję gazów cieplarnianych, ale 

przede wszystkim koncentrują się na dobru, zdrowiu i komforcie użytkownika. 

Projektanci dysponują wiedzą, pozwalającą na pracę ze standardami budownictwa 

aktywnego oraz BREEAM i DGNB. Wszystko to, realizowane jest w ramach szkoły 

skandynawskiego designu, który ceniony jest powszechnie jako jeden z najlepszych na 

świecie, dzięki swojej wyjątkowej prostocie, funkcjonalności i skromnej elegancji.  

 

 

Architektura dla dzieci 

Projektujemy dla szczególnie wymagających użytkowników. Dbamy o zastosowanie 

naturalnych i zdrowych materiałów, komfort użytkowania i przyjazną, stymulującą  

i bezpieczną przestrzeń, w której dziecko może się harmonijnie rozwijać. W naszych 

przedszkolach w standardzie pasywnym najmłodsi alergicy pozbywają się uciążliwych 

dolegliwości. Wysoka jakość powietrza w tak zaprojektowanych obiektach wpływa 

pozytywnie na ich zdrowie. Stała temperatura na wszystkich poziomach przestrzeni, 

brak kurzu i alergenów, brak przeciągów, to tylko najbardziej podstawowe atuty 

naszych funkcjonalnych żłobko-przedszkoli. 

 

Healing architecture 

W naszych budynkach stosujemy rozwiązania przyjazne dla zdrowia i dobrostanu 

użytkownika, w tym zapewniające czyste, wolne od pyłów i alergenów powietrze, 

zgodne z fizjologicznymi potrzebami nasłonecznienie, ciepłe i bezpieczne materiały, 

oraz maksymalny kontakt z przyrodą. 

 

Architektura pasywna / energooszczędna 

Opracowujemy projekty budynków pasywnych (o bardzo niskim zapotrzebowaniu na 

ciepło i wysokim komforcie) i wysoce energooszczędnych, zgodnie z zasadami 

Instytutu Budynków Pasywnych w Darmstadt. Oferujemy analizy energetyczne 

wykazujące planowane zyski i oszczędności, oraz doradztwo przy całym procesie 

inwestycyjnym aż do uzyskania certyfikatu. 

 

Zrównoważony rozwój 

Projektujemy architekturę zgodną ze wszystkimi filarami zrównoważonego rozwoju. 

Tworzymy projekty w oparciu o wielokryterialne analizy, np. nasłonecznienia, Life Cycle 

Assessment, czy kalkulacje emisji CO2. We wszystkich projektach dbamy o redukcję 

negatywnego wpływu budynków na środowisko, a proces projektowy opieramy na 

analizach porównawczych rozwiązań. 

 
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
 

 
 

       

 

 

KIDS&Co.    BJERG ARKITEKTUR POLSKA Sp. z o.o 
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Aneta Płusa    Katarzyna Wojda 

E: aneta.plusa@kids-co.pl  E: katwojda@bjerg.nu 

T: +48 570 000 983    T: + 48 792 746 230 


