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wst´p
„Inwestujmy w małe dzieci – dobre praktyki organizacji pozarzàdowych” to kolejna publikacja promujàca

W publikacji „Inwestujmy w małe dzieci – dobre praktyki organizacji pozarzàdowych” znajdziecie Paƒstwo

dokonania organizacji działajàcych na rzecz małych dzieci, wydana w ramach programu „Dla Dzieci”

tak˝e informacje o Partnerstwie na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci, powołanym we wrzeÊniu

realizowanego przez Fundacj´ Komeƒskiego we współpracy z Polsko-Amerykaƒskà Fundacjà WolnoÊci.

2007 r. przez organizacje pozarzàdowe. Celami Partnerstwa sà nagłaÊnianie, promowanie ró˝norodnych
form edukacji dla małych dzieci i działania rzecznicze zmierzajàce do ich upowszechnienia. Serdecznie

ÂwiadomoÊç, ˝e we wczesnym dzieciƒstwie kształtujà si´ podstawowe umiej´tnoÊci i kompetencje

w tym miejscu dzi´kuj´ członkom PREMD, którzy pomogli nam w przygotowaniu niniejszej publikacji:

edukacyjne, społeczne i emocjonalne, niezb´dne w dalszej karierze szkolnej i zawodowej, jest w Polsce coraz

Renacie Szredziƒskiej z Fundacji „Dzieci Niczyje”, Janowi Buremu z Fundacji Pomocy Młodzie˝y im. Jana

powszechniejsza. Nie przekłada si´ to jednak na polityk´ społecznà i edukacyjnà – wspieranie rozwoju małych

Pawła II „Wzrastanie”, Ewie Kaliszuk z Fundacji „Sto Pociech”, Agnieszce Tkaczyƒskiej i Izabeli Szałaƒskiej-

dzieci jest ciàgle jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów, zarówno merytorycznie, jak i ﬁnansowo.

Kułakowskiej z Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, Felicycie Król-Pawelskiej z Oddziału

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Polsce nale˝y do najni˝szych w Unii Europejskiej. Êredni wskaênik

Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Cekcynie, Małgorzacie Borowskiej i Ewie Sokoliƒskiej

upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Unii Europejskiej wynosi 70%, natomiast w Polsce – 49%, zaÊ

z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, Alicji Dobiesz, Lucynie

na terenach wiejskich jedynie 22%. W 484 gminach dzieci nie majà dost´pu do edukacji przedszkolnej.

Lewandowskiej i Magdalenie Tokarz z Pracowni Alternatywnego Wychowania, Barbarze Kuczałek

Dramatycznie wyglàda sytuacja dzieci najmłodszych – do ˝łobków chodzi niecałe 2% dzieci, na wsiach mamy

i Bolesławowi Grabowskiemu ze Stowarzyszenia „Edukator”, Danucie Daszkiewicz ze Stowarzyszenia

1 oddział ˝łobkowy, do którego ucz´szcza 14 dzieci! (Bank Danych Regionalnych GUS – stan na 31.12.2008 r.)

„DoroÊli – Dzieciom”, Henryce Sokołowskiej ze Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc”,

Tymczasem Strategia Lizboƒska zobowiàzuje kraje Unii Europejskiej do obj´cia wsparciem edukacyjnym
30% dzieci w wieku 0–3 lata oraz 90% dzieci w wieku przedszkolnym do 2010 r.
Dla Polski jest to prawdziwe wyzwanie.

Urszuli Maciƒskiej i Tomaszowi Szczepaƒskiemu ze Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej
Praga-Północ, Hannie Główczyk ze Stowarzyszenia na rzecz Gminy Somianka „SOMA” oraz Marii Nowak
ze Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Integracji Êrodowiska Lokalnego „Z Edukacjà w PrzyszłoÊç”.
Mamy nadziej´, ˝e przedstawione w naszej publikacji dobre praktyki zainspirujà organizacje pozarzàdowe

Na szcz´Êcie w ró˝nych miejscach w Polsce organizacje pozarzàdowe próbujà zmieniç t´ sytuacj´. W wielu

i samorzàdy lokalne do poszerzenia swojej oferty dla najmłodszych obywateli.

gminach działania przez nie prowadzone sà jedynà ofertà dla najmłodszych obywateli. Organizacje
szukajà lokalnych rozwiàzaƒ, tworzà innowacyjne programy rozwojowe i edukacyjne dla dzieci i dla
rodziców. W niniejszej publikacji pokazujemy, jak wa˝nà funkcj´ pełnià organizacje pozarzàdowe w swoich

Teresa Ogrodziƒska

Êrodowiskach lokalnych, w jaki sposób pomagajà rodzicom i samorzàdom lokalnym w tworzeniu dobrych
warunków rozwojowych dla małych dzieci. Przedstawiamy szczegółowe opisy modelowych rozwiàzaƒ,
wypracowanych przez 14 organizacji pozarzàdowych.
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Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci

Dlaczego powo∏aliÊmy PREMD?
Idea powo∏ania Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD) zrodzi∏a si´ na spotkaniu organizacji
pozarzàdowych uczestniczàcych w Forum Edukacyjnym „Razem
dla Dzieci”, zorganizowanym w czerwcu 2006 r. przez Fundacj´
Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego. Grupa Inicjatywna, w sk∏ad
której wesz∏y nast´pujàce organizacje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego, Warszawa.
Instytut Ma∏ego Dziecka im. A. Lindgren, Poznaƒ.
Polskie Stowarzyszenie Montessori, ¸ódê.
Stowarzyszenie „DoroÊli – dzieciom”, S´pólno Krajeƒskie.
Stowarzyszenie „Edukacja Inaczej”, Aptynty.
Stowarzyszenie Forum OÊwiatowe „Klucze”, Klucze.
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”, Wieruszów.
Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej”,
Starachowice.
• Towarzystwo Przyjació∏ Ziemi Jastkowskiej, Jastków.
• Towarzystwo Rozwijania Inicjatyw OÊwiatowych TRIO, Warszawa.
postanowi∏a powo∏aç p∏aszczyzn´ porozumienia organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych na rzecz edukacji i rozwoju ma∏ych dzieci.
Na spotkaniu w siedzibie Fundacji Komeƒskiego 21 wrzeÊnia
2007 r. Grupa Inicjatywna podj´∏a decyzj´ o ukonstytuowaniu si´
Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Ma∏ych Dzieci i powo∏a∏a
tymczasowy Zespó∏ Koordynujàcy. Zaplanowano równie˝ termin (wrzesieƒ 2008 r.) I Walnego Zgromadzenia PREMD, podczas którego zostanà przeprowadzone wybory nowego Zespo∏u
Koordynujàcego.
W swojej deklaracji programowej cz∏onkowie Partnerstwa napisali:
Uwa˝amy, ˝e w Polsce do wspierania rozwoju ma∏ych dzieci oraz pomocy rodzinie w wychowywaniu dzieci przyk∏ada si´ niewystarczajàcà
wag´. Brakuje systemowych rozwiàzaƒ (prawnych, programowych,
ﬁnansowo-organizacyjnych) wspomagajàcych rodziców i osoby
pracujàce z ma∏ymi dzieçmi w stymulowaniu rozwoju dzieci i wprowadzaniu wysokiej jakoÊci rozwiàzaƒ programowych (…) Na szcz´Êcie
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w ró˝nych miejscach w Polsce organizacje pozarzàdowe próbujà
zmieniç t´ sytuacj´.
Szukajà lokalnych rozwiàzaƒ, tworzà innowacyjne programy rozwojowe i edukacyjne dla dzieci i dla rodziców. ZdecydowaliÊmy si´ powo∏aç
Partnerstwo, by po∏àczyç nasze si∏y i przyspieszyç proces tworzenia
dobrych warunków rozwojowych dla ma∏ych dzieci.
Nasze Partnerstwo to ruch spo∏eczny, którego celem jest nag∏aÊnianie,
promowanie i dzia∏ania rzecznicze zmierzajàce do upowszechnienia
ró˝norodnych form wspierania rozwoju i edukacji dla ma∏ych dzieci.
JesteÊmy przekonani, ˝e wczesne dzieciƒstwo to czas niezwykle istotny w rozwoju cz∏owieka, na tym etapie kszta∏tujà si´ bowiem nasze
kompetencje emocjonalne, spo∏eczne, poznawcze, ﬁzyczne. Dobre
dzieciƒstwo determinuje nasze sukcesy w ca∏ym ˝yciu.
Wierzymy, ˝e Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Ma∏ych Dzieci
pomo˝e nam stworzyç równe mo˝liwoÊci edukacyjne wszystkim dzieciom w Polsce i osiàgnàç standardy najbardziej rozwini´tych paƒstw
europejskich (…)

Struktura organizacyjna PREMD
Najwy˝szym organem decyzyjnym PREMD jest Walne Zgromadzenie odpowiedzialne za wypracowywanie planów programowych i ﬁnansowych, podejmowanie decyzji dotyczàcych wszelkich dzia∏aƒ diagnostycznych, informacyjnych i rzeczniczych oraz
nadzorowanie ich wykonania. Walne Zgromadzenie wy∏ania
spoÊród swoich cz∏onków drogà g∏osowania trzyosobowy Zespó∏
Koordynujàcy, który reprezentuje PREMD na zewnàtrz i odpowiada za jego codziennà dzia∏alnoÊç.
W sk∏ad Zespo∏u Koordynujàcego wybranego we wrzeÊniu 2008 r.
na dwuletnià kadencj´ wesz∏y:
• Teresa Kot, Towarzystwo Przyjació∏ Ziemi Jastkowskiej – sekretarz,
• Halina Wankowska-Marczak, Stowarzyszenie „Edukacja Inaczej”
– cz∏onek,

• Teresa Ogrodziƒska, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego
– cz∏onek.
Do paêdziernika 2009 r. do PREMD przystàpi∏o 45 organizacji
pozarzàdowych z ca∏ej Polski.

Najwa˝niejsze dzia∏ania
Profesjonalizacja
• Odpowiadajàc na potrzeby zg∏aszane przez cz∏onków PREMD,
w kwietniu 2008 r. oraz kwietniu 2009 r. zorganizowane zosta∏y
warsztaty, których celem by∏o zwi´kszenie umiej´tnoÊci organizacji w przygotowywaniu wniosków o dotacje na dzia∏ania
edukacyjne dla dzieci. W sumie w warsztatach wzi´∏o udzia∏
52 przedstawicieli 34 organizacji.
W okresie listopad 2007 – marzec 2008 ponad 100 przedstawicieli 24 organizacji uczestniczy∏o w cyklu szkoleƒ podnoszàcych
ich umiej´tnoÊci merytoryczne i organizacyjne. Tematy szkoleƒ
obejmowa∏y: „Nowoczesne formy pracy z ma∏ymi dzieçmi”,
„Promowanie potrzeb edukacyjnych ma∏ych dzieci”, „Planowanie i prowadzenie dzia∏aƒ w Êrodowiskach lokalnych”.

Kontakty mi´dzynarodowe
• NawiàzaliÊmy kontakty z Children in Scotland – organizacjà
parasolowà zrzeszajàcà organizacje dzia∏ajàce na rzecz dzieci
w Szkocji, która jest zainteresowana wspó∏pracà z PREMD.
• W maju 2009 r. przedstawiciele 4 organizacji pozarzàdowych
uczestniczyli w wizycie studyjnej w San Miniato, gdzie zapoznali
si´ z w∏oskimi rozwiàzaniami na rzecz najm∏odszych dzieci.
Dzia∏ania rzecznicze
• W grudniu 2008 r., z inicjatywy Instytutu Ma∏ego Dziecka
im. Astrid Lindgren, Zespó∏ Koordynacyjny wystosowa∏ list
do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Pracy
prezentujàcy stanowisko PREMD w sprawie planowanych
zmian w kodeksie pracy. W liÊcie, podpisanym przez 16 organizacji, postulowaliÊmy mo˝liwoÊç tworzenia ze Êrodków
zak∏adowego funduszu Êwiadczeƒ socjalnych nie tylko
przyzak∏adowych ˝∏obków i przedszkoli, lecz tak˝e innych form
wychowania przedszkolnego. Efektem by∏a cz´Êciowa zmiana
stosownego paragrafu kodeksu pracy zgodnie z postulatem
Partnerstwa – wprowadzono jedynie mo˝liwoÊç tworzenia innych form wychowania przedszkolnego.

Promocja
• We wrzeÊniu 2007 r. w II Forum Edukacyjnym „Razem dla Dzieci” uczestniczy∏o 28 organizacji z terenu ca∏ej Polski. Organizacje
przeprowadzi∏y 33 pó∏toragodzinne warsztaty, w których ∏àcznie
wzi´∏o udzia∏ 800 osób.
• We wrzeÊniu 2008 r. w III Forum Edukacyjnym „Razem dla Dzieci” uczestniczy∏o 26 organizacji. Przeprowadzi∏y one 28 godzinnych warsztatów, w których ∏àcznie wzi´∏o udzia∏ 896 osób.

• W kwietniu 2009 r. Zespó∏ Koordynacyjny wystosowa∏ list
do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zmiany
rozporzàdzenia dotyczàcego tworzenia i prowadzenia innych
form wychowania przedszkolnego. List podpisa∏o 17 organizacji. Niestety, sugestie Partnerstwa (a tak˝e innych organizacji,
niezrzeszonych w Partnerstwie, które poproszono o konsultacje) nie zosta∏y uwzgl´dnione przy nowelizacji rozporzàdzenia.

Promocj´ PREMD i szkolenia dla organizacji umo˝liwi∏y nam dotacje od Bernard van Leer Foundation oraz Polsko-Amerykaƒskiej
Fundacji WolnoÊci.
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KorzyÊci p∏ynàce z cz∏onkostwa w PREMD
Mo˝liwoÊç pos∏ugiwania si´ wspólnie wypracowanymi dokumentami.
Dost´p do informacji i wymiana doÊwiadczeƒ.
Wzmocnienie wp∏ywu na instytucje i organy decyzyjne.
Poszerzenie zasobów w zakresie przygotowania i sk∏adania wniosków.
Mo˝liwoÊci samodoskonalenia cz∏onków wewnàtrz Partnerstwa poprzez szkolenia i wizyty studyjne.
Korzystanie z rekomendacji Partnerstwa w dzia∏aniach lokalnych.

Jak przystàpiç do PREMD?
Cz∏onkiem PREMD mo˝e zostaç organizacja pozarzàdowa, która podziela przyj´tà misj´ Partnerstwa zapisanà w „Zasadach dzia∏ania
PREMD”, a jej statut przewiduje dzia∏ania dotyczàce pomocy rodzinie i dzieciom w obszarze wspierania rozwoju i edukacji dzieci
oraz wyrównywania ich szans rozwojowych. Do PREMD nie mogà przyst´powaç partie ani grupy polityczne.
Aby przy∏àczyç si´ do PREMD:
nale˝y wejÊç na stron´ internetowà, http://www.dladzieci.org.pl/strona.php?p=57 i wykonaç dwa kroki:
Krok 1
Dopisanie organizacji do bazy organizacji dzia∏ajàcych na rzecz ma∏ych dzieci – w tym celu nale˝y wype∏niç krótki formularz elektroniczny.
Krok 2
Wype∏nienie deklaracji wspó∏pracy i przes∏anie jej na adres sekretariatu PREMD.
Sekretariat PREMD mieÊci si´ w biurze Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego, ul. Flory 1 m. 8, 00-586 Warszawa,
tel. 0 22 881 15 80, e-mail frd@frd.org.pl.
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Niczyje
MODELOWE DZIA¸ANIE

O FUNDACJI
Fundacja „Dzieci Niczyje” powsta∏a w 1991 r. na warszawskiej Pradze. Jej g∏ównym dà˝eniem jest ochrona dzieci
przed krzywdzeniem. Fundacja prowadzi wiele dzia∏aƒ skierowanych bezpoÊrednio do dzieci i ich rodzin: m.in. pomoc
psychologicznà, wsparcie edukacyjne, porady prawne, a tak˝e
do profesjonalistów, którzy majà stycznoÊç z dzieçmi i ich
opiekunami w swojej codziennej pracy (szkolenia, konferencje, konsultacje). Poprzez badania, dzia∏alnoÊç wydawniczà,
kampanie spo∏eczne i rzecznictwo Fundacja stara si´ równie˝
wp∏ywaç na opini´ publicznà i decydentów.

Do najwi´kszych sukcesów Fundacji zaliczamy m.in. tworzenie Przyjaznych Pokoi Przes∏uchaƒ Dzieci, a tak˝e ogromny
oddêwi´k po kampanii „Dzieciƒstwo bez Przemocy”, która
wymiernie przyczyni∏a si´ do zmiany postaw spo∏ecznych
w odniesieniu do przemocy wobec dzieci. W 2004 r. Fundacja zosta∏a te˝ uhonorowana „ISPCAN 2004 Multidisciplinary Team Award” – mi´dzynarodowà nagrodà dla organizacji zajmujàcych si´ problematykà krzywdzenia dzieci,
przyznawanà przez International Society for Prevention of
Child Abuse and Neglect.

NAJWA˚NIEJSZE PROJEKTY
Akademia Bezpiecznego Internetu – projekt zajmuje si´ problematykà bezpieczeƒstwa dzieci i m∏odzie˝y w Internecie
(wi´cej na www.dzieckowsieci.pl).
Program na rzecz dzieci – oﬁar handlu i dzieci cudzoziemskich bez opieki – jest skierowany na pomoc dzieciom
cudzoziemskim bez opieki przebywajàcym w Polsce.
Dzieciƒstwo bez krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Ârodkowej i Wschodniej
– projekt, którego celem jest zwi´kszenie kompetencji osób pracujàcych z dzieçmi krzywdzonymi i nale˝àcymi do grupy
ryzyka oraz uwra˝liwienie spo∏eczeƒstw na problem krzywdzenia dzieci (wi´cej na: www.canee.net).
Dziecko – Êwiadek szczególnej troski – to program na rzecz ochrony dzieci uczestniczàcych w procedurach prawnych
(wi´cej na:www.dzieckoswiadek.pl).
116-111 – bezp∏atny telefon zaufania dla dzieci i m∏odzie˝y (wi´cej na: www.116111.pl).
Program Praski – oferuje wsparcie dla dzieci i m∏odzie˝y zagro˝onej czy te˝ dotkni´tej problemem krzywdzenia z terenu
warszawskiej Pragi, a tak˝e dla specjalistów pomagajàcych dzieciom i ich rodzinom (wi´cej na: www.pomagajmyrazem.pl).
Fundacja prowadzi równie˝ dwie placówki pomocowe dla dzieci: Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” oraz Praskie Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman.
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„Dobry Rodzic – Dobry Start” – program proﬁlaktyczny zapobiegajàcy przemocy
wobec najm∏odszych dzieci
INSPIRACJE
Konstruujàc program „Dobry Rodzic – Dobry Start”, „Fundacja
Dzieci” Niczyje czerpa∏a inspiracj´ z programów realizowanych
w krajach Europy Zachodniej i USA, np. brytyjskiego programu
rzàdowego „Sure Start”, który otacza kompleksowà opiekà dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziny. Innym êród∏em cennych
pomys∏ów, zw∏aszcza w zakresie materia∏ów edukacyjnych dla rodziców, by∏y dokonania angielskiego National Society for Prevention of Cruelty Against Children. Ponadto Fundacja „Dzieci Niczyje”, b´dàc cz∏onkiem ró˝nych organizacji mi´dzynarodowych, stara
si´ na bie˝àco Êledziç efektywne praktyki w zakresie proﬁlaktyki
krzywdzenia ma∏ych dzieci.
Model wsparcia rodzin z ma∏ym dzieckiem konsultowano z lokalnymi partnerami. Pilota˝owy etap projektu wdra˝any by∏ w warszawskiej dzielnicy Praga-Po∏udnie, gdzie Fundacja funkcjonuje od lat
i gdzie ÊciÊle wspó∏pracuje m.in. z oÊrodkiem pomocy spo∏ecznej.
Z czasem, widzàc pozytywne rezultaty pierwszych doÊwiadczeƒ,
program rozszerzy∏ si´ o kolejne instytucje i sto∏eczne dzielnice.
W tej chwili program „Dobry Rodzic – Dobry Start” w pe∏nym wymiarze dzia∏a w trzech dzielnicach (Praga-Po∏udnie, Praga-Pó∏noc,
Targówek) i realizowany jest przez zak∏ady opieki zdrowotnej,
oÊrodki pomocy spo∏ecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szko∏y rodzenia, ˝∏obki oraz organizacje pozarzàdowe, w tym
Fundacj´ „Dzieci Niczyje”. Wypracowany w tych dzielnicach model wspó∏pracy mi´dzy ró˝nymi instytucjami nosi nazw´ Lokalnego Systemu Proﬁlaktyki Krzywdzenia Ma∏ych Dzieci
(LSPKMD).

szczególnymi partnerami, ˝e wspó∏praca uk∏ada si´ coraz lepiej
i coraz skuteczniej udaje si´ motywowaç rodziców ma∏ych dzieci
do szukania dla siebie pomocy.

DZIA¸ANIA
Wiele doÊwiadczeƒ z innych krajów pokazuje dobitnie, ˝e dzia∏ania
zapobiegawcze i wspierajàce sà o wiele efektywniejsze i skuteczniejsze, a tak˝e bardziej op∏acalne pod wzgl´dem ﬁnansowym ni˝
interwencja, gdy krzywdzenie ju˝ nastàpi∏o. Ponadto zarówno wyniki empirycznych analiz, jak i doÊwiadczenia Fundacji potwierdzajà
fakt, ˝e krzywdzenie dzieci przez rodziców cz´sto jest dzia∏aniem
niezamierzonym, mo˝e wynikaç z niewiedzy, niewystarczajàcych
umiej´tnoÊci rodzicielskich, z nieradzenia sobie z nawarstwiajàcym
si´ stresem i innymi trudnymi emocjami. Nie ma ˝adnej szko∏y,
która przygotowywa∏aby do bycia rodzicem. JeÊli rodzice nie
wynieÊli pozytywnych wzorców z w∏asnych domów, mogà czuç
si´ zagubieni w nowej roli. A jeÊli na to nak∏adajà si´ trudnoÊci, jak
na przyk∏ad k∏opoty ﬁnansowe, problemy w relacjach z partnerem
czy doÊwiadczenie przemocy, uzale˝nienia, problemy z prawem,
ryzyko skrzywdzenia w∏asnego dziecka roÊnie. Warto zatem wesprzeç rodziców ju˝ na samym poczàtku ich rodzicielskiej drogi,
zapewniajàc im pomoc psychologicznà i edukacyjnà, by Êwiadomie
pe∏nili swoje obowiàzki i umieli radziç sobie z trudnymi sytuacjami.
Jest to szczególnie wa˝ne w pierwszych miesiàcach i latach ˝ycia
dziecka, kiedy to buduje si´ relacja mi´dzy dzieckiem a rodzicami
i kiedy u dziecka kszta∏tujà si´ wszystkie podstawowe umiej´tnoÊci,
które b´dzie wykorzystywa∏o przez ca∏e swoje ˝ycie.

Wypracowanie i rozszerzanie systemu by∏o i jest zadaniem ambitnym, czasoch∏onnym i wymagajàcym du˝ego zaanga˝owania
nie tylko ze strony pracowników Fundacji, lecz tak˝e pozosta∏ych
instytucji realizujàcych program. Jednak dwa lata wdra˝ania tego
systemu pokazujà, ˝e uda∏o si´ zbudowaç zaufanie pomi´dzy po-
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Mo˝na wyró˝niç trzy podstawowe poziomy dzia∏ania Lokalnego
Systemu:

nie – nawet jeÊli wyst´pujà samodzielnie – wskazujà, ˝e rodzina
i dziecko muszà jak najszybciej otrzymaç pomoc i wsparcie.

1. Poziom informacji o programie „Dobry Rodzic – Dobry Start”

Ka˝dej rodzinie, w której stwierdzi si´ wyst´powanie czynników
ryzyka, zostaje zaproponowana indywidualna oferta wsparcia dostosowana do jej potrzeb. Instytucje realizujàce projekt
wspó∏pracujà ze sobà w celu zmotywowania rodziny do skorzystania z oferowanego jej wsparcia.

Pracownicy instytucji zaanga˝owanych w projekt informujà
rodziców ma∏ych dzieci o programie „Dobry Rodzic – Dobry
Start”. Przekazujà im równie˝ tzw. Pakiet Dobrego Rodzica,
sk∏adajàcy si´ z zestawu ulotek i broszur dotyczàcych wychowania ma∏ego dziecka i zawierajàcy informacj´, gdzie w razie
prze˝ywania trudnoÊci mo˝na zwróciç si´ po pomoc i wsparcie.
Ponadto w instytucjach dost´pne sà plakaty i ulotki informujàce
o ofercie wsparcia dla rodziców.
2. Poziom identyﬁkacji rodzin z grupy ryzyka krzywdzenia ma∏ych dzieci
W Êcis∏ej wspó∏pracy mi´dzy poszczególnymi instytucjami
tworzàcymi LSPKMD wypracowano list´ czynników ryzyka
krzywdzenia ma∏ych dzieci (m.in. z∏a sytuacja materialna, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, bezrobocie, samotne rodzicielstwo, rodzice niepe∏noletni, uzale˝nienie, historia przemocy
w rodzinie, depresja poporodowa, dziecko niepe∏nosprawne,
dzieci z ró˝nych zwiàzków i inne), na podstawie której opracowano ankiet´ Rodzic i Dziecko. Ankieta ta jest narz´dziem
usprawniajàcym komunikacj´ mi´dzy poszczególnymi instytucjami zaanga˝owanymi w realizacj´ LSPKMD. Ankieta
wype∏niana jest dla ka˝dej rodziny znajdujàcej si´ pod opiekà
instytucji realizujàcej projekt. Nale˝y zaznaczyç, ˝e w poszczególnych instytucjach ankieta ma nieco odmienny kszta∏t,
w zale˝noÊci od tego, które czynniki ryzyka pracownicy danej
instytucji majà szans´ wychwyciç. Je˝eli w ankiecie zaznaczone
zostanà co najmniej trzy czynniki ryzyka, takà rodzin´ nale˝y
objàç programem i zapewniç jej wsparcie.
Ocena czynników ryzyka wyst´pujàcych ewentualnie w danej rodzinie opiera si´ na wiedzy i wyczuciu pracownika, który wype∏nia
ankiet´. Niektóre czynniki, np. uzale˝nienia, przemoc w rodzi-

03.14

3. Zapewnienie oferty wsparcia i pomocy
W programie „Dobry Rodzic – Dobry Start” realizowanym
w Praskim Centrum Dziecka i Rodziny rodzice ma∏ych dzieci
mogà skorzystaç m.in. z:
• konsultacji indywidualnych, ma∏˝eƒskich, rodzinnych z psychologiem, po∏o˝nà, psychiatrà lub prawnikiem,
• warsztatów umiej´tnoÊci rodzicielskich (spotkania raz w tygodniu przez 6 do10 tygodni, cz´Êciowo z zastosowaniem
metody wideotreningu komunikacji),
• grupy wsparcia (spotkania raz na dwa tygodnie, formu∏a
otwarta),
• jednorazowych spotkaƒ edukacyjnych, organizowanych
raz na dwa tygodnie, na konkretne tematy dotyczàce wychowania ma∏ego dziecka („Ma∏y terrorysta – jak radziç sobie z atakami z∏oÊci u dziecka”, „Poczucie bezpieczeƒstwa
– dlaczego dziecku jest tak potrzebne i jak mu je zapewniç”,
„10 rad dla samotnych rodziców”, „Zamiast klapsa – jak
z szacunkiem i mi∏oÊcià stawiaç dziecku granice” i inne),
• dni otwartych, organizowanych raz na dwa tygodnie,
podczas których w luênej atmosferze, bez koniecznoÊci
wczeÊniejszego umawiania si´, mo˝na porozmawiaç z pracownikami programu i innymi rodzicami oraz wspólnie bawiç si´ ze swoim dzieckiem,
• materia∏ów edukacyjnych i publikacji.
Z oferty programu mogà korzystaç wszystkie rodziny z ma∏ymi
dzieçmi, choç dzia∏ania bezpoÊrednie, np. warsztaty i konsultacje,
skierowane sà do rodzin, w których wyst´pujà du˝e trudnoÊci i ryzyko, ˝e trudnoÊci te mogà doprowadziç do skrzywdzenia dziecka.

Ca∏a oferta dla rodziców jest bezp∏atna. Ponadto podczas zaj´ç
dla rodziców dzieciom zapewniona jest profesjonalna, kompetentna opieka, tak by rodzice mogli w pe∏ni skoncentrowaç si´ na
rozwiàzywaniu problemów i podnoszeniu swoich kompetencji.
Do dyspozycji zarówno rodziców, jak i profesjonalistów oddano
równie˝ stron´ internetowà www.dobryrodzic.pl, na której mo˝na
znaleêç m.in.: bogaty zbiór artyku∏ów dotyczàcych wychowania
ma∏ego dziecka i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, baz´ placówek z ca∏ej Polski, w których rodzice ma∏ych dzieci mogà uzyskaç pomoc i wsparcie, sekcj´ aktualnoÊci, gdzie zamieszczane
sà informacje dotyczàce ró˝nych wydarzeƒ dla rodziców ma∏ych
dzieci i dla profesjonalistów, którzy zajmujà si´ tà grupà klientów.
Ponadto na stronie dzia∏a poradnia internetowa – rodzice z ca∏ej
Polski mogà anonimowo zadawaç pytania, na które odpowiadajà
psychologowie zatrudnieni w programie „Dobry Rodzic – Dobry
Start”. W dziale dla profesjonalistów znajdujà si´ ponadto gotowe
scenariusze zaj´ç z rodzicami.
Opisane powy˝ej dzia∏ania dotyczà stolicy. Jednak chcàc „eksportowaç” ide´ programu tak˝e do innych miast i miejsc w Polsce,
w kwietniu 2008 r. powo∏ano Koalicj´ na rzecz Proﬁlaktyki
Krzywdzenia Ma∏ych Dzieci. Zrzesza ona w tej chwili ponad
110 instytucji rzàdowych i samorzàdowych, mediów, ﬁrm prywatnych i organizacji pozarzàdowych. G∏ównymi celami Koalicji jest
wymiana informacji i dobrych praktyk w zakresie zapobiegania
krzywdzeniu ma∏ych dzieci, zbieranie i udost´pnianie danych z najnowszych badaƒ, zarówno polskich, jak i zagranicznych, a tak˝e
tworzenie lokalnych ofert wsparcia rodziców ma∏ych dzieci. Wi´cej
informacji o Koalicji oraz formularz przystàpienia mo˝na znaleêç na
stronie: www.dobryrodzic.pl, w dziale dla profesjonalistów.
Ponadto w okresie od marca do czerwca 2009 r. prowadzona by∏a
kampania spo∏eczna „Dobry Rodzic – Dobry Start” skierowana
do rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Ideà kampanii by∏o
uÊwiadomienie rodzicom i opinii publicznej, ˝e rodzicielstwo jest
trudnym zadaniem zwiàzanym niejednokrotnie z du˝ym stresem.
JednoczeÊnie ma∏e dzieci sà niezwykle delikatne i kruche, dlatego
∏atwo je skrzywdziç, tak˝e zupe∏nie nieintencjonalnie. Stàd te˝ ro-

dzice, gdy prze˝ywajà trudnoÊci zwiàzane z rodzicielstwem, powinni wiedzieç, ˝e istnieje wiele organizacji i instytucji, do których
mogà zwróciç si´ po porad´ i wsparcie.
W ramach kampanii Agencja DDB Warszawa zrealizowa∏a na
zasadzie nonproﬁt spoty telewizyjne i radiowe, przygotowano
plakaty i citylighty oraz seri´ ulotek dla rodziców. W kampani´
zaanga˝owa∏o si´ w roli ambasadorów blisko 100 organizacji
z ca∏ego kraju, dzi´ki czemu jej przekaz móg∏ dotrzeç do wi´kszej
liczby rodziców.

ZASOBY
W realizacj´ programu „Dobry Rodzic – Dobry Start” ze strony Fundacji „Dzieci Niczyje” zaanga˝owany jest na sta∏e szeÊcioosobowy
zespó∏. Dzieli si´ on zasadniczo na dwa podzespo∏y: zespó∏ kliniczny – psychologów pracujàcych bezpoÊrednio z rodzicami ma∏ych
dzieci i zespó∏ administracyjny, odpowiedzialny za kontakty z partnerami, sprawy organizacyjne i ﬁnansowe. Za ca∏okszta∏t programu odpowiada koordynator. Ponadto zespó∏ w razie potrzeby
mo˝e liczyç na wsparcie innych pracowników Fundacji „Dzieci
Niczyje”, zw∏aszcza prawnika i lekarza psychiatry. W realizacji programu pomagajà te˝ sta˝yÊci – studenci ostatnich lat psychologii
i pedagogiki.
Program „Dobry Rodzic – Dobry Start” realizowany jest w Praskim Centrum Dziecka i Rodziny prowadzonym przez Fundacj´
„Dzieci Niczyje” przy ul. Walecznych 59 w Warszawie, w budynku nale˝àcym do OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej dzielnicy PragaPo∏udnie. Placówka ta posiada dwie ma∏e sale do spotkaƒ indywidualnych, sal´ warsztatowà, sal´ szkoleniowà oraz pokój zabaw
dla dzieci. Od 1 czerwca br. w ogrodzie dzia∏a te˝ ma∏y plac zabaw
dla dzieci. W placówce wyeliminowano bariery architektoniczne,
które mog∏yby utrudniaç dotarcie rodzicom z wózkami – w tej
chwili placówka posiada podjazd dla wózków i wind´, co doceni∏a
m.in. Fundacja Mama, nadajàc placówce certyﬁkat miejsca przyjaznego rodzicom z ma∏ymi dzieçmi.

03.15

Dobry Rodzic – Dobry Start

Fundacja „Dzieci Niczyje”

FINANSE

JAKOÂå

Program realizowany jest dzi´ki funduszom pozyskanym od
World Childhood Foundation, Fundacjom Veluxa oraz Urz´du
m.st. Warszawy. Dodatkowe aktywnoÊci w ramach programu,
np. kampania spo∏eczna, ulotki edukacyjne, ﬁnansowane sà dzi´ki
grantom pozyskanym m.in. z funduszy unijnych.

Realizatorom Lokalnego Systemu Proﬁlaktyki Krzywdzenia Ma∏ych
Dzieci Fundacja „Dzieci Niczyje” stara si´ zapewniç sta∏e wsparcie.

WSPARCIE
Program „Dobry Rodzic – Dobry Start” nie przynosi∏by takich
efektów, gdyby nie zaanga˝owa∏o si´ w niego wiele instytucji
i partnerów lokalnych. Bardzo istotne jest równie˝ wsparcie, nie
tylko ﬁnansowe, ze strony Urz´du m.st. Warszawy.
Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra
Pracy i Polityki Spo∏ecznej oraz Ministra Zdrowia. Patronat nad
programem obj´∏y równie˝ Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Oddzia∏ Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Aby zapewniç jak najwy˝szà jakoÊç dzia∏aƒ prowadzonych w ramach programu „Dobry Rodzic – Dobry Start”, du˝o uwagi
poÊwi´ca si´ równie˝ ciàg∏emu podnoszeniu kwaliﬁkacji, zarówno zespo∏u realizujàcego projekt z ramienia Fundacji, jak i wszystkich partnerów lokalnych. Ka˝da instytucja przed przystàpieniem
do programu bierze udzia∏ w szkoleniach wprowadzajàcych,
dotyczàcych faz rozwojowych dziecka w wieku 0–3 lat, podstawowych zagro˝eƒ, rozpoznawania czynników ryzyka, procedur
interwencji w przypadku stwierdzenia krzywdzenia lub zagro˝enia
dobra dziecka. Tak˝e w trakcie wdra˝ania programu jego realizatorzy mogà braç udzia∏ w kolejnych szkoleniach, korzystaç z publikacji
dla poszczególnych grup profesjonalistów (np. „Jak chroniç ma∏e
dzieci przed krzywdzeniem. Rola piel´gniarek i po∏o˝nych w zapobieganiu z∏emu traktowaniu dziecka w rodzinie”). Organizowana jest równie˝ doroczna ogólnopolska konferencja Proﬁlaktyka
Krzywdzenia Ma∏ych Dzieci, która stanowi okazj´ do zapoznania
si´ z najnowszymi dokonaniami w dziedzinie ochrony dzieci przed
krzywdzeniem.

SUKCESY MODELU
Najwi´kszym sukcesem programu „Dobry Rodzic – Dobry Start” jest fakt, ˝e uda∏o si´ wypracowaç model wspó∏pracy
i przep∏ywu informacji mi´dzy poszczególnymi instytucjami na szczeblu lokalnym. Ogromnie cieszy równie˝ zainteresowanie programem instytucji spoza Lokalnego Systemu Proﬁlaktyki Krzywdzenia Ma∏ych Dzieci. Wielkim wyró˝nieniem
by∏a równie˝ nagroda w X edycji Konkursu na Najlepsze Dzie∏o Obywatelskie Pro Publico Bono w kategorii „S∏u˝ba
Bliêniemu”, którà program zosta∏ uhonorowany w 2008 r. Jednak najbardziej motywujàce do dalszej pracy jest coraz
wi´ksze zaufanie, jakim rodzice obdarzajà program, i to, ˝e sami rodzice polecajà program swoim znajomym!
Dla wszystkich instytucji, które zainteresowane sà wdro˝eniem podobnego modelu wspierania rodzin z ma∏ym dzieckiem przygotowano specjalny numer kwartalnika „Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka”, wydawanego
przez Fundacj´ „Dzieci Niczyje”, który krok po kroku przedstawia tworzenie i funkcjonowanie tego modelu.

5 Z¸OTYCH RAD
Stworzenie ró˝norodnej, d∏ugofalowej i bezp∏atnej oferty dla rodziców.
Pozyskanie zainteresowania i zaanga˝owania partnerów lokalnych (samorzàdu, instytucji pomocy spo∏ecznej,
zak∏adów zdrowia itd.).
Sta∏a i Êcis∏a wspó∏praca mi´dzy wszystkimi partnerami.

Po ka˝dym szkoleniu czy konferencji przeprowadzana jest ewaluacja. O ocen´ spotkaƒ i warsztatów proszeni sà równie˝ bioràcy
w nich udzia∏ rodzice.

Partnerskie, niestygmatyzujàce podejÊcie do rodziców.
Ciàg∏e podnoszenie kwaliﬁkacji profesjonalistów zaanga˝owanych w realizacj´ programu.

Na bie˝àco tak˝e partnerzy realizujàcy Lokalny System Proﬁlaktyki
Krzywdzenia Ma∏ych Dzieci mogà konsultowaç problematyczne
sytuacje z pracownikami Fundacji. Ponadto co miesiàc organizowane sà spotkania superwizyjne dla wszystkich instytucji realizujàcych
LSPKMD, podczas których omawiane sà napotykane trudnoÊci.
Spotkania te s∏u˝à równie˝ lepszemu poznawaniu si´ partnerów
i zacieÊnianiu wspó∏pracy.
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O FUNDACJI
Fundacja Pomocy M∏odzie˝y im. Jana Paw∏a II „Wzrastanie”
powsta∏a w 1991 r. Prowadzi dzia∏alnoÊç charytatywnà na
rzecz dzieci i m∏odzie˝y, stale jà rozszerzajàc, by dzieciom
i m∏odzie˝y z rodzin biednych, zaniedbanych i osieroconych
nieÊç pomoc materialnà, opiekuƒczo-wychowawczà i duchowà
– „wspomagaç we wzrastaniu wewn´trznym i kszta∏towaniu
chrzeÊcijaƒskiego systemu wartoÊci”. Prowadzi te˝ dzia∏alnoÊç
z zakresu pomocy spo∏ecznej (warsztaty terapii zaj´ciowej
w Przeworsku, a w Jaros∏awiu schronisko dla bezdomnych
i oÊrodek piel´gnacyjno-opiekuƒczy). Swojà opiekà obejmuje ponad 400 podopiecznych w 14 placówkach opiekuƒczo
-wychowawczych i pomocy spo∏ecznej, prowadzonych na terenie województwa podkarpackiego. Prowadzi tak˝e 81 podkarpackich oÊrodków przedszkolnych.
Baz´ lokalowà oÊrodków stanowià obiekty, które Fundacja odremontowa∏a i zaadaptowa∏a na potrzeby prowadzonych placówek. G∏ówna w tym zas∏uga Jana Burego, który nie ˝a∏owa∏

si∏ i trudu, aby stworzyç odpowiednià baz´, w tym odremontowaç zabytkowe dwory w Dynowie, Lipniku i ¸opuszce Ma∏ej.
O sukcesach Fundacji Êwiadczà zdobyte nagrody i wyró˝nienia.
W 2000 i 2006 r. Fundacja zaj´∏a I miejsce w Konkursie Pro
Publico Bono w kategorii inicjatyw edukacyjnych oraz na rzecz
kultury i dziedzictwa narodowego. Za prac´ charytatywnà na
rzecz dzieci i m∏odzie˝y Jan Bury – przewodniczàcy Zarzàdu
Fundacji oraz Weronika Bury – zast´pca przewodniczàcego
otrzymali papieskie odznaczenie Pro Ecclesia et Pontiﬁce.
Plany Fundacji na przysz∏oÊç to m.in.: zakoƒczenie remontu
budynku w Przeworsku i adaptacja na schronisko dla bezdomnych kobiet, remont kolejnego budynku w Przeworsku i adaptacja na mieszkania chronione dla osób niepe∏nosprawnych,
utworzenie w ¸aƒcucie Mi´dzynarodowego OÊrodka Wymiany Dzieci i M∏odzie˝y, a tak˝e zorganizowanie zak∏adu
aktywnoÊci zawodowej.

Kompleksowe rozwiàzania dla dzieci i m∏odzie˝y – praca na rzecz dzieci i m∏odzie˝y
z rodzin biednych, zaniedbanych i osieroconych, która zaspokaja dzieci´ce potrzeby mi∏oÊci,
bezpieczeƒstwa i przynale˝noÊci. Praca z zakresu pomocy spo∏ecznej
INSPIRACJE
Fundacja Pomocy M∏odzie˝y im. Jana Paw∏a II „Wzrastanie” powsta∏a
z przes∏ania ks. Bronis∏awa Markiewicza i potrzeby serca, a inicjatorami byli ks. dr Franciszek Rzàsa i ma∏˝eƒstwo Weronika i Jan
Burowie. Wzorem do naÊladowania sta∏ si´ system wychowawczy
ks. Jana Boski, zwany „systemem prewencyjnym”, który polega∏
na akcentowaniu takich wartoÊci, jak: „religia, mi∏oÊç i rozum oraz
ciàg∏a asystencja m∏odzie˝y”, a tak˝e nakaz mi∏oÊci ks. Bronis∏awa
Markiewicza, który idàc za duchem Êw. Jana Boski poÊwi´ci∏ si´
formowaniu m∏odzie˝y najbiedniejszej, zaniedbanej, opuszczonej
i sierocej.

Dla osób niepe∏nosprawnych oraz chorych i bezdomnych
zorganizowa∏a i prowadzi:
• warsztaty terapii zaj´ciowej w Przeworsku,
• schronisko dla bezdomnych w Jaros∏awiu,
• zak∏ad piel´gnacyjno-opiekuƒczy w Jaros∏awiu.

DZIA¸ANIA

Domy dla Dzieci to placówki, w których dzieci i m∏odzie˝ najbiedniejsze, zaniedbane, opuszczone i sieroce znalaz∏y warunki
dla prawid∏owego rozwoju. S∏u˝à temu wszelkie podejmowane
dzia∏ania, w ramach których wpajane sà dzieciom takie cechy jak:
pracowitoÊç, uczciwoÊç, odpowiedzialnoÊç za siebie i innych.
Szczególne miejsce w Domu zajmuje kaplica – miejsce wspólnej modlitwy, Êwiàtecznych uroczystoÊci, a tak˝e kontemplacji
w chwilach radoÊci i w chwilach trudnych.

Fundacja prowadzi dzia∏alnoÊç na rzecz dzieci i m∏odzie˝y z rodzin biednych, zaniedbanych i osieroconych, a tak˝e na rzecz osób
niepe∏nosprawnych oraz chorych i bezdomnych.

NAJWA˚NIEJSZE PROJEKTY
Podkarpackie oÊrodki przedszkolne
W ramach Projektu wspó∏ﬁnansowanego ze Êrodków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Spo∏eczny) zorganizowanych
zosta∏o 50 oÊrodków przedszkolnych dla dzieci 3–5 letnich z terenu powiatu przeworskiego i jaros∏awskiego.
Nowa jakoÊç edukacji
W ramach projektu zorganizowane zosta∏o kolejne 31 oÊrodków przedszkolnych.
Mieszkania chronione
Dla usamodzielnionych podopiecznych Fundacji „Wzrastanie” przygotowane zosta∏y w Przeworsku i Rakszawie rotacyjne
mieszkania chronione.

Dla dzieci i m∏odzie˝y Fundacja zorganizowa∏a i prowadzi:
• Domy dla Dzieci w ¸opuszce Ma∏ej, Dynowie i Lipniku,
• Êwietlice profilaktyczno-wychowawcze w ¸aƒcucie, Przeworsku
i dwie Êwietlice w Rzeszowie,
• kluby dla m∏odzie˝y w ¸aƒcucie i Rzeszowie,
• OÊrodek „Nazaret” w Giedlarowej,
• Dom im. ks. Józefa Krupy w Rakszawie, w którym zorganizowa∏a
mieszkania chronione dla usamodzielnionych podopiecznych
z Domów dla Dzieci,
• 81 oÊrodków przedszkolnych dla dzieci 3–5-letnich z powiatów
przeworskiego i jaros∏awskiego.

Fundacja „Wzrastanie” wszystkie swoje placówki zorganizowa∏a
w obiektach, które wczeÊniej wyremontowa∏a i zaadaptowa∏a na
potrzeby dzieci i m∏odzie˝y, w tym w trzech zabytkowych dworach (w Dynowie, ¸opuszce Ma∏ej i Lipniku), które po odrestaurowaniu przeznaczone zosta∏y na Domy dla Dzieci.

Du˝à wag´ przywiàzuje si´ do nauki dzieci. Systematyczna praca
dydaktyczno-wyrównawcza skutkuje likwidacjà opóênieƒ programowych, a zaj´cia korekcyjno-kompensacyjne s∏u˝à likwidacji
deﬁcytów rozwojowych. Wa˝ne sà te˝ rozbudzanie i rozwijanie
dzieci´cych zainteresowaƒ i uzdolnieƒ (w ramach ró˝nego rodzaju zaj´ç), a tak˝e sport i nauka j´zyków obcych.
Rozwój ﬁzyczny i zdrowie dzieci to jeszcze jedno szczególnie
wa˝ne zagadnienie z uwagi na to, ˝e dzieci przychodzà do Domu
z wieloma problemami zdrowotnymi. Fundacja zapewnia swo-
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im podopiecznym troskliwà opiek´ nie tylko lekarza rodzinnego,
lecz tak˝e lekarzy specjalistów. Dzieci korzystajà z pomocy ortopedy, neurologa, endokrynologa, laryngologa, ortodonty, okulisty.
Najcz´stsze sà wady postawy (wynik zaniedbaƒ domu rodzinnego)
– teraz dzieci noszà wk∏adki ortopedyczne, aparaty ortodontyczne, buty ortopedyczne, plastry pleoptyczne… Zaniedbane wady
wzroku to kolejny problem, którym Fundacja si´ zajmuje w Domu
dla Dzieci. Dzieci´ce problemy zdrowotne sà tak˝e konsultowane w Centrum Zdrowia Dziecka i w Uniwersyteckim Szpitalu
Dzieci´cym w Krakowie.

ZASOBY
Do realizacji przedsi´wzi´cia, którym jest prowadzenie Domów
dla Dzieci oraz placówek pomocy spo∏ecznej, Fundacja „Wzrastanie” zapewni∏a odpowiednià baz´ i kadr´.
Baz´ Fundacji stanowià:
• Zabytkowe dwory w ¸opuszce Ma∏ej, Dynowie i Lipniku,
po∏o˝one w pi´knych zabytkowych za∏o˝eniach parkowodworskich; wyremontowane i zaadaptowane na potrzeby dzieci
i m∏odzie˝y spe∏niajà wszelkie standardy placówek opiekuƒczowychowawczych.
• Budynki w Przeworsku, Jaros∏awiu, Giedlarowej, ¸aƒcucie i Rakszawie.
W zabytkowych dworach w ¸opuszce Ma∏ej i Dynowie zorganizowane zosta∏y Domy dla Dzieci.
Dom dla Dzieci w ¸opuszce Ma∏ej zas∏uguje na szczególnà
uwag´. Zorganizowany zosta∏ w zabytkowym dworze. Po∏o˝ony
w Êrodku wsi, nad stawem, na Êrodku którego znajduje si´ wyspa z ﬁgurà Matki Bo˝ej Wspomo˝enia Wiernych. Wokó∏ jest park
o powierzchni ok. 7 ha. Dom ma te˝ swój ogródek jordanowski
i boisko sportowe, a tak˝e ogród owocowo-warzywny.

kolonistów. Po∏o˝ony w parku o pow. 3,74 ha, na terenie którego
znajduje si´ staw. W parku otaczajàcym oÊrodek sà dwa boiska
sportowe (do pi∏ki no˝nej i siatkówki), a tak˝e plac zabaw. Wokó∏
rozciàgajà si´ lasy. OÊrodek ma w∏asnà oczyszczalni´ Êcieków i kolektory s∏oneczne.
Kadr´ placówek stanowià wychowawcy z pe∏nym przygotowaniem pedagogicznym. Pomagajà wolontariusze i zaprzyjaênione
rodziny.

FINANSE
Roczny koszt utrzymania placówek to kwota 1.349.666,21 z∏.
91,20% stanowià Êrodki Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
8,80% – Êrodki pozyskane od sponsorów.

WSPARCIE
W realizacji przedsi´wzi´ç wspierajà Fundacj´ m.in.:
• PFRON,
• NFOÂiGW,
• WFOÂiGW w Rzeszowie,
• Fundacja Batorego,
• Ministerstwo Pracy i Polityki Spo∏ecznej,
• Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• Urzàd Marsza∏kowski Województwa Podkarpackiego,
• Kuratorium OÊwiaty w Rzeszowie,
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
• parafie rzymskokatolickie archidiecezji przemyskiej,
• firmy prywatne.

Dom dla Dzieci w Lipniku w czasie wakacji spe∏nia funkcj´
oÊrodka kolonijnego. Zapewnia bardzo dobre warunki do wakacyjnego wypoczynku. OÊrodek na jednym turnusie mo˝e przyjàç 50
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Kompleksowe rozwiàzania dla dzieci i m∏odzie˝y
JAKOÂå

SUKCESY MODELU

Na szczególnà uwag´ zas∏uguje organizacja pracy w Domu dla
Dzieci. Dom funkcjonuje od 8 listopada 1994 r., a jego organizacja
ca∏kowicie ró˝ni si´ od tradycyjnych placówek paƒstwowych:
1. Nie ma tu dyrektora i wychowawców – jest dziadzio (by∏a te˝
babcia), sà ciocie i wujkowie, co sprzyja powstaniu szczególnej
wi´zi mi´dzy mieszkaƒcami Domu.
2. Nie ma 8-godzinnego dnia pracy – opiekunowie w wi´kszoÊci
mieszkajà z dzieçmi na sta∏e – to daje dzieciom poczucie
bezpieczeƒstwa.
3. Prowadzona jest wieloaspektowa praca opiekuƒczo-wychowawcza i dydaktyczna, która sprzyja kszta∏towaniu u podopiecznych w∏aÊciwych postaw do przysz∏ego samodzielnego
˝ycia, uwalniajàc od negatywnego znamienia »nieprzystosowanego spo∏ecznie wychowanka z „bidula”« (sà pe∏noprawnymi
cz∏onkami spo∏ecznoÊci Domu – majà prawa i obowiàzki).

4. Aby po opuszczeniu Domu dla Dzieci odpornoÊç fizyczna
i psychiczna m∏odzie˝y usamodzielnionej nie musia∏a byç wystawiona na ci´˝kà prób´, otrzymujà kolejnà pomoc – przygotowywane przez Fundacj´ mieszkania chronione.

Sukcesy Fundacji to sukcesy jej podopiecznych:
• Bardzo dobre i dobre wyniki w nauce.
• Podejmowanie dalszej nauki na poziomie szko∏y Êredniej i wy˝szej.
• W∏aÊciwa postawa i odpowiedni stosunek do ˝ycia: aktywni w Êrodowisku, otwarci na innych, odpowiedzialni,
wolni od na∏ogów i z∏ych tendencji.
• Dobry start podopiecznych w doros∏e ˝ycie (co m.in. u∏atwiajà mieszkania chronione).
• Pierwsze szcz´Êliwe ma∏˝eƒstwa.
• Utrzymywanie kontaktu z Domem dla Dzieci (odwiedziny, zabieranie do siebie na wakacje swoich m∏odszych
kolegów, zwracanie si´ o pomoc w rozwiàzywaniu problemów ˝yciowych).

5 Z¸OTYCH RAD
Rozpoznaç potrzeby spo∏eczne, wyznaczyç cele.
Stworzyç wspólnot´ ludzi, którzy podejmà bezinteresownà s∏u˝b´ na rzecz dzieci i m∏odzie˝y i dla tej idei pozyskiwaç wcià˝ nowych sojuszników.
Pozyskaç partnerów i sponsorów, którzy b´dà wspieraç przedsi´wzi´cia.
Konsekwentnie, nawet z determinacjà, dà˝yç do wyznaczonego celu.
Przekazywaç dzieciom i m∏odzie˝y chrzeÊcijaƒski system wartoÊci.
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Warszawa

Fundacja Rozwoju Dzieci
im. Jana Amosa Komeƒskiego

Fundacja Rozwoju
Dzieci im. Jana Amosa
Komeƒskiego
Fundacja Dzieci
Niczyje

O FUNDACJI
Fundacja powsta∏a w 2003 r. po to, by stwarzaç dzieciom jak
najlepsze warunki do budowania poczucia w∏asnej wartoÊci,
rozwoju samodzielnego i twórczego dzia∏ania oraz rozbudzania ciekawoÊci. Szczególnie dba o dobro tych dzieci, które
majà mniejsze szanse na udany start w doros∏e ˝ycie: z ma∏ych
miejscowoÊci, ze Êrodowisk zaniedbanych ekonomicznie
i kulturowo. Dzia∏a we wspó∏pracy z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarzàdowymi, samorzàdami i instytucjami pomagajàcymi dzieciom. Dà˝y do wprowadzania trwa∏ych
zmian systemowych, które usprawniajà proces wspierania
rozwoju i edukacji ma∏ych dzieci. Przy Fundacji dzia∏a Akademia Komeƒskiego – niepubliczna placówka doskonalenia
doros∏ych, która ma w ofercie 23 modu∏y szkoleniowe i rocznie szkoli ponad 2 tysiàce nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdów oraz rodziców.
Najwi´ksze sukcesy Fundacji:
• Wprowadzenie na grunt polski alternatywnych – w stosunku do przedszkola – form edukacji przedszkolnej i doprowadzenie – w koalicji z organizacjami pozarzàdowymi – do
wpisania tych form do ustawy o systemie oÊwiaty.

• Wydanie 15 publikacji poÊwi´conych wczesnej edukacji, w tym pierwszego w Polsce raportu „Ma∏e dziecko
w Polsce”, przygotowanego przez zespó∏ ekspertów akademickich i praktyków z organizacji pozarzàdowych. Na
zlecenie UNICEF przygotowanie angielskiej wersji poradnika „Dobry Start – jak wprowadzaç alternatywne formy
edukacji przedszkolnej”, który pomaga w upowszechnianiu
edukacji przedszkolnej na Ba∏kanach i w Azji Centralnej.
• Powstanie z inicjatywy Fundacji Komeƒskiego na terenie
ca∏ej Polski 300 oÊrodków przedszkolnych.
• Wyró˝nienie „Najlepsza inwestycja w cz∏owieka” (2007)
w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego za program „OÊrodki Przedszkolne – szansa na dobry start”.
• Laureat I nagrody w kategorii „Edukacja” konkursu Pro
Publico Bono na Najlepsze Dzie∏o Obywatelskie (2007).
• Program pracy z dzieçmi „Dobry start przedszkolaka” autorstwa Moniki RoÊciszewskiej-Woêniak, który otrzyma∏
I nagrod´ w konkursie CODN i MEN na najlepsze programy wychowania przedszkolnego (2009).

NAJWA˚NIEJSZE PROJEKTY I PROGRAMY
Dla dzieci
Celem programu jest tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wsi i ma∏ych miast
poprzez inicjowanie wspó∏pracy partnerów lokalnych oraz wzmocnienie organizacji pozarzàdowych. Program Fundacja realizuje we wspó∏pracy z Polsko-Amerykaƒskà Fundacjà WolnoÊci. W ramach programu organizuje debaty i seminaria dla organizacji pozarzàdowych i samorzàdów lokalnych, promujàce wczesnà edukacj´, oraz przygotowuje raport zawierajàcy diagnoz´
barier, jakie stojà na drodze do pe∏nego dost´pu do wysokiej jakoÊci wczesnej edukacji w Polsce.
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Mazowieckie oÊrodki przedszkolne
Program powsta∏ w odpowiedzi na zg∏aszane do Fundacji Komeƒskiego proÊby gmin wiejskich z województwa mazowieckiego
o pomoc w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej. Do udzia∏u w projekcie, jako partnerów, Fundacja zaprosi∏a 7 gmin zainteresowanych utworzeniem innych form wychowania przedszkolnego. Celem programu jest obj´cie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3–5 lat poprzez stworzenie innych form wychowania przedszkolnego w miejscowoÊciach, w których
nie ma przedszkoli, oraz zaanga˝owanie rodziców w edukacj´ dzieci ucz´szczajàcych do oÊrodków przedszkolnych.
Niewidzialne dzieci
Celem programu jest przeciwdzia∏anie wykluczeniu spo∏ecznemu dzieci (od urodzenia do 6 lat) ˝yjàcych na terenach wiejskich. Program „Niewidzialne Dzieci” zak∏ada dzia∏ania badawcze, edukacyjne, rzecznicze i promocyjne w 5 gminach wiejskich, a ich rezultaty i wypracowane rozwiàzania Fundacja b´dzie w przysz∏oÊci upowszechniaç w ca∏ej Polsce. W ramach
programu powstanà centra dziecka i rodziny – system zapewniajàcy zaspokajanie najwa˝niejszych potrzeb rozwojowo-edukacyjnych ma∏ych dzieci w gminach wiejskich.
Kluby przedszkolaka: profesjonalni nauczyciele i zaanga˝owani rodzice
Program powsta∏ na podstawie doÊwiadczeƒ Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego,
zdobytych w trakcie realizacji w latach 2005–2007 programów upowszechniajàcych alternatywne formy edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich. D∏ugofalowym celem programu jest stworzenie dzieciom mieszkajàcym na wsi jak najlepszych
warunków edukacyjnych, zapewniajàcych im dobry start szkolny. Program Fundacja realizuje na terenie 27 gmin wiejskich.
Szanse edukacyjne dzieci wiejskich
Celem programu jest pomoc spo∏ecznoÊciom wiejskim w wypracowaniu modelu wspó∏pracy pomi´dzy w∏adzami
samorzàdowymi, placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami pozarzàdowymi na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci. Projekt integruje spo∏ecznoÊç gminy, lokalne instytucje i organizacje pozarzàdowe na rzecz rozwiàzania problemu
gorszego dost´pu do dobrej edukacji dzieci wiejskich, który obni˝a ich szanse w porównaniu z dzieçmi mieszkajàcymi w miastach. Program Fundacja realizuje we wspó∏pracy z 5 gminami i 5 lokalnymi organizacjami pozarzàdowymi.
Obywatel dziecko
Celem programu jest zach´cenie spo∏ecznoÊci lokalnych do traktowania ma∏ych dzieci jako pe∏noprawnych obywateli, których g∏os jest brany pod uwag´ przy tworzeniu us∏ug i programów rozwojowo-edukacyjnych. Program Fundacja realizuje we
wspó∏pracy z 5 organizacjami pozarzàdowymi. W ramach programu opracowała narz´dzie badawcze, s∏u˝àce do zbierania
informacji bezpoÊrednio od dzieci na temat ich potrzeb i opinii. Prowadziła tak˝e szkolenia dla rodziców i nauczycieli, by
w codziennych kontaktach z dzieçmi potraﬁli uwzgl´dniaç prawo dziecka do wypowiadania si´ w wa˝nych dla niego sprawach.
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Grupy Zabawowe
MODELOWE DZIA¸ANIE
Grupy Zabawowe

INSPIRACJE
Z dzia∏alnoÊcià Grup Zabawowych Fundacja zapoznała si´ podczas
wizyt studyjnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Grupy Zabawowe sà
tam bardzo popularnà formà zaj´ç dla najm∏odszych dzieci i ich
rodziców. Pierwsze powsta∏y w Wielkiej Brytanii w latach 60. z inicjatywy rodziców oraz spo∏ecznoÊci lokalnej w celu umo˝liwienia
dzieciom – na zasadach samopomocy – dost´pu do edukacji
przedszkolnej tam, gdzie nie by∏o przedszkoli lub gdzie przedszkola nie dysponowa∏y wystarczajàcà liczbà miejsc. Obecnie w Wielkiej Brytanii istnieje ok. 20 tysi´cy ró˝nych Grup Zabawowych.
Dzia∏ajà one w ró˝norodny sposób. Bywa, ˝e spotkania organizujà
i prowadzà sami rodzice, zapraszajàc od czasu do czasu konsultanta (pedagoga, psychologa czy logoped´). Innym razem zaj´cia
prowadzone sà przez konsultanta, rodzice zaÊ z nim wspó∏pracujà
i jednoczeÊnie uczà si´ nowych metod i zabaw.

DZIA¸ANIA
Grupa Zabawowa – zasady pracy
W formule wypracowanej przez Fundacj´ Grupy Zabawowe
– to systematyczne zaj´cia dla rodziców i dzieci od 6 miesiàca
do 3. roku ˝ycia, prowadzone przez odpowiednio przygotowanego animatora. Grupy Zabawowe organizowane sà w miejscach, gdzie dzieci mogà si´ bezpiecznie bawiç – w domu rodzinnym, Êwietlicy wiejskiej, salce paraﬁalnej, siedzibie organizacji
pozarzàdowej, remizie stra˝ackiej, domu kultury czy bibliotece.
Co najmniej raz w tygodniu, najcz´Êciej przez 2 godziny, animator
prowadzi zaj´cia, podczas których pokazuje, jak pomagaç dzieciom
w rozwoju, bawiàc si´ i sp´dzajàc z nimi czas. Bardzo wa˝nym
aspektem Grupy Zabawowej jest rozwijanie przedsi´biorczoÊci
i umiej´tnoÊci spo∏ecznych doros∏ych cz∏onków Grupy. Rodzice biorà odpowiedzialnoÊç za jej funkcjonowanie – wspólnie
opracowujà szczegó∏owe zasady dzia∏ania, harmonogram zaj´ç,
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program pracy z dzieçmi, proponujà i samodzielnie prowadzà zabawy z dzieçmi, rozdzielajà odpowiedzialnoÊç za poszczególne
zadania, pomagajà w zdobywaniu funduszy.
Przygotowanie animatorów do prowadzenia Grup Zabawowych
Umiej´tnoÊci i doÊwiadczenie animatora przek∏adajà si´ na jakoÊç
pracy Grupy Zabawowej. Najodpowiedniejszymi kandydatami na
animatorów sà osoby z przygotowaniem pedagogicznym, majàce
jednoczeÊnie praktyk´ w pracy z ma∏ymi dzieçmi i doros∏ymi.
Wa˝ne, by by∏y to osoby otwarte na wyzwania i lubiàce prac´
w zespole. Dla kandydatów na animatorów Fundacja przygotowała specjalne 30-godzinne szkolenie. Szkolenie prowadzone
jest przez trenerów Fundacji Komeƒskiego metodà warsztatowà,
zawierajàcà elementy wyk∏adów interaktywnych. Uczestnicy çwiczà
umiej´tnoÊci, korzystajàc z przyk∏adów ﬁlmowych oraz z w∏asnych
doÊwiadczeƒ. Otrzymujà tak˝e materia∏y szkoleniowe, broszur´
„Chc´ si´ bawiç – praktyczne propozycje zabaw dla ma∏ych dzieci”
oraz poradnik „Grupy Zabawowe dla ma∏ych dzieci i rodziców”.
Wybór i aran˝acja miejsca na spotkania
Grupa Zabawowa mo˝e si´ spotykaç w ka˝dym miejscu bezpiecznym dla dzieci. Wa˝ne jednak, by lokal, w którym odbywajà si´
zaj´cia by∏ na tyle du˝y, ˝eby mo˝na by∏o go podzieliç na strefy
o ró˝nym przeznaczeniu. Idealna przestrzeƒ powinna mieç elementy sta∏e i zmienne – ruchome. Urzàdzenie sali powinno
umo˝liwiaç wykonywanie wielu dzia∏aƒ jednoczeÊnie:
• dzia∏ania wspólnego i indywidualnego,
• aktywnoÊci dzieci m∏odszych i starszych,
• aktywnej zabawy i odpoczynku,
• zabaw aran˝owanych przez doros∏ych i dzieci.

W Grupach Zabawowych Fundacja stara si´ tak˝e wygospodarowaç kàcik, w którym rodzice mogà przygotowaç coÊ do picia
i porozmawiaç.
Promocja Grupy Zabawowej w Êrodowisku lokalnym
MyÊlàc o zak∏adaniu Grupy na poczàtku trzeba upewniç si´, ˝e
taka Grupa Zabawowa jest w naszym Êrodowisku potrzebna.
Informacje o liczbie dzieci w okolicy mo˝na uzyskaç w urz´dzie
gminy. Grup´ Zabawowà mo˝na stworzyç ju˝ wtedy, gdy jest
czworo ch´tnych dzieci z opiekunami. Warto przygotowaç ulotki
i plakaty informujàce o zaj´ciach, a potem umieÊciç je w miejscach
najcz´Êciej odwiedzanych przez rodziców ma∏ych dzieci. Do promocji dobrze jest w∏àczyç rejonowego pediatr´ i inne osoby
majàce kontakt z rodzicami ma∏ych dzieci i cieszàce si´ spo∏ecznym
zaufaniem w Êrodowisku lokalnym.
Spotkania Grup Zabawowych
Liczba uczestników Grup Zabawowych zale˝y od wielkoÊci miejsca przeznaczonego na zaj´cia, nie powinna jednak przekraczaç 20
osób (10 dzieci i 10 rodziców). Podczas pierwszego spotkania Fundacja bardzo dok∏adnie wyjaÊnia rodzicom, czym jest Grupa Zabawowa. Przedstawia swoje wartoÊci, wizj´ dziecka i podejÊcie pedagogiczne. Mówi te˝ o oczekiwaniach wobec rodziców dotyczàcych
ich aktywnego udzia∏u w zaj´ciach. Wa˝nym elementem tego spotkania jest wspólne wypracowanie zasad wspó∏pracy i wst´pnego
programu. Program zaj´ç musi byç konstruowany z myÊlà o dzieciach oraz dostosowany do ich potrzeb. Z doÊwiadczeƒ Fundacji
wynika, ˝e ka˝da Grupa musi sama uzgodniç, jak d∏ugo i jak cz´sto
chce/mo˝e si´ spotykaç.

• broszur´ informacyjnà „Grupy Zabawowe – zaj´cia edukacyjne
dla dzieci i rodziców”,
• analiz´ prawnà dla gmin na temat mo˝liwoÊci organizacyjnofinansowych prowadzenia Grup Zabawowych.

FINANSE
Na koszty prowadzenia Grupy Zabawowej sk∏adajà si´:
• przygotowanie animatora (udzia∏ w szkoleniu – ok. 800 z∏: zakwaterowanie, wy˝ywienie, honorarium trenera, materia∏y),
• wyposa˝enie lokalu na potrzeby pracy z ma∏ymi dzieçmi – ok.
2.000 z∏,
• wynajem i eksploatacja lokalu – zale˝à od lokalnych
uwarunkowaƒ,
• honorarium dla animatora – ok. 200 z∏ miesi´cznie (zaj´cia prowadzone raz w tygodniu po 2 godziny).
Fundacja Komeƒskiego – w miar´ swoich mo˝liwoÊci – pomaga gminom w prowadzeniu Grup Zabawowych i szkoli animatorów. Do tej pory uda∏o si´ zdobyç Êrodki na upowszechnianie
Grup Zabawowych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego – Funduszu dla Organizacji
Pozarzàdowych oraz Bernard van Leer Foundation.

WSPARCIE

ZASOBY

Przy wypracowywaniu formy Grup Zabawowych pomaga∏y Fundacji organizacje pozarzàdowe posiadajàce wieloletnie doÊwiadczenie w pracy z dzieçmi i rodzicami: Instytut Ma∏ego Dziecka
im. Astrid Lindgren z Poznania, Stowarzyszenie „Edukacja Inaczej” z Barcian i Stowarzyszenie „DoroÊli – Dzieciom” z S´pólna
Krajeƒskiego.

Do prowadzenia szkoleƒ dla animatorów Grup Zbawowych Fundacja przygotowała:
• 30-godzinny modu∏ szkoleniowy,
• 15-osobowy zespó∏ trenerski,
• materia∏y edukacyjne,
• ulotki promocyjne,

Fundacja korzystała tak˝e z doÊwiadczeƒ i rad Early Years – the
Organization for Young Children, a tak˝e wypracowanych przez
nich materia∏ów edukacyjnych. Mi´dzy innymi przet∏umaczyła
i wydała broszur´ Early Years „Chce si´ bawiç – praktyczne propozycje zabaw dla ma∏ych dzieci”.
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Fundacja Rozwoju
Dzieci im. Jana Amosa
Komeƒskiego

Grupy Zabawowe
JAKOÂå

SUKCESY MODELU

W przypadku Grup Zabawowych prowadzonych przez Fundacj´
Komeƒskiego za jakoÊç zaj´ç odpowiada animator, który ukoƒczy∏
30-godzinne szkolenie uprawniajàce do prowadzenia zaj´ç. Animatorzy przysy∏ajà miesi´czne sprawozdania z dzia∏alnoÊci Grup
Zabawowych, w których opisujà swoje doÊwiadczenia i trudnoÊci.
W trudnych sytuacjach animator ma mo˝liwoÊç konsultacji z ekspertami Fundacji Komeƒskiego. Fundacja jest na etapie wypracowywania certyﬁkatu jakoÊci dla Grup Zabawowych.

Pilota˝ Grup Zabawowych, który Fundacja przeprowadzała w latach 2006–2007 dowiód∏, ˝e ta forma odpowiada na potrzeby rodziców i dobrze wpisuje si´ w ofert´ organizacji pozarzàdowych i gmin, zarówno w Êrodowiskach miejskich, jak i wiejskich. Jednym z najwa˝niejszych efektów Grup Zabawowych jest dla nas integracja spo∏eczna rodziców, którzy zaanga˝owali
si´ w zaj´cia z dzieçmi i aktywnie w∏àczali si´ do prowadzenia zaj´ç. Du˝a grupa matek najm∏odszych dzieci po raz pierwszy
mia∏a okazj´ spotkania si´ z innymi matkami, wykazania si´ swoimi umiej´tnoÊciami i w∏àczenia si´ do wspólnych prac (rodzice przygotowywali zabawy, wspó∏prowadzili zaj´cia dla dzieci i organizowali dodatkowe imprezy dla lokalnej spo∏ecznoÊci).
Najwa˝niejsze efekty:

Udzia∏ w Grupie Zabawowej pozwala dzieciom:
• uczyç si´ przez obserwacj´ i naÊladowanie,
• nawiàzywaç kontakty z dzieçmi w ró˝nym wieku,
• poznawaç nowe s∏owa,
• rozwijaç samodzielnoÊç,
• poznawaç zasady obowiàzujàce w grupie, co u∏atwia
adaptacj´ w przedszkolu, a póêniej przestrzegaç ich
w szkole,
• bawiç si´ z innymi dzieçmi.

Udzia∏ w Grupie Zabawowej daje rodzicom mo˝liwoÊç:
• obserwowania etapów rozwoju dzieci w ró˝nym wieku,
• wymiany doÊwiadczeƒ na temat wychowania dzieci
z innymi rodzicami,
• skoncentrowania si´ na dziecku – uczy s∏uchania, rozmawiania z dzieckiem, rozpoznawania jego potrzeb,
• poznania sposobów na rozwijanie w dzieciach
ciekawoÊci i wytrwa∏oÊci,
• tworzenia warunków rozwojowych dla dzieci poprzez
danie im swobody w dzia∏aniu,
• poznania ró˝nych pomys∏ów na zabawy z dzieckiem.

5 Z¸OTYCH RAD
Pami´tajmy, ˝e rodzice sà najlepszymi ekspertami w sprawach swoich dzieci.
Przy promocji Grup Zabawowych nie zapominajmy o ojcach – bardzo ch´tnie uczestniczà w zaj´ciach.
Szukajmy dobrej lokalizacji na zaj´cia Grupy Zabawowej – mo˝liwie najbli˝ej miejsca zamieszkania dzieci.
Dopasowujmy czas i terminy zaj´ç do potrzeb dzieci i rodziców, a nie animatora.
Kandydatów na animatorów szukajmy wÊród osób otwartych na wspó∏prac´ z rodzicami, gotowych do wykorzystywania ich pomys∏ów zabaw z dzieçmi i ch´tnych do w∏àczania rodziców w sprawy organizacyjne, promocyjne
i ﬁnansowe.
05.28
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Fundacja „Sto Pociech”
MODELOWE DZIA¸ANIE

O FUNDACJI
Fundacja „Sto Pociech” powsta∏a w 2007 r. Do jej utworzenia
doprowadzi∏y doÊwiadczenia prowadzenia Klubiku Maluchów
i Rodziców „Sto Pociech” dzia∏ajàcego od 2005 r. na warszawskiej Starówce. Fundacja powsta∏a z inicjatywy rodziców-profesjonalistów w ró˝nych dziedzinach, rodziców-pasjonatów,
którzy chcà i muszà dzieliç si´ swojà pasjà z innymi. Fundacja to miejsce przyjazne rodzinie z ma∏ymi dzieçmi (od 0 do
9 lat). Powsta∏a z potrzeby stworzenia twórczej przestrzeni,
która da rodzinie z maluchami mo˝liwoÊç spotkania i odpoczynku, a zarazem zainspiruje do rozwoju. Wszystkie zdarzenia w Fundacji „Sto Pociech” pomyÊlane sà tak, aby umo˝liwiç
rodzinom z ma∏ymi dzieçmi szcz´Êliwe nicnierobienie, odkrywanie Êwiata na nowo i wzajemne wsparcie. We wtorki
i czwartki odbywajà si´ tu zaj´cia adresowane do rodziców
z najm∏odszymi dzieçmi (od 0 do 3 lat), w poniedzia∏ki, Êrody

i piàtki realizowany jest projekt „Brykamy bez mamy” adresowany do dzieci w wieku 2,5–4 lata, a w wybrane popo∏udnia,
soboty i niedziele – do ca∏ych rodzin.
Najwi´kszym sukcesem Fundacji jest stworzenie miejsca
przyjaznego dla rodzin z ma∏ymi dzieçmi. Rodzice zaczynajà
przychodziç na spotkania z niemowl´tami, które towarzyszà
im w zaj´ciach adresowanych do doros∏ych. Poniewa˝ dzieci
rosnà i jak na razie nie chcà si´ z Fundacjà rozstawaç, rozszerzamy ofert´ i opracowujemy zaj´cia dla coraz starszych
„ma∏ych dzieci” – w tej chwili do 9 roku ˝ycia. Warsztaty prowadzone w fundacji majà charakter autorski, sà w stu procentach tworzone, przygotowywane i prowadzone przez zespó∏
fundacji wspierany przez wolontariuszy.

NAJWA˚NIEJSZE PROJEKTY
Sto Pociech – miejsce wczesnej proﬁlaktyki i integracji. Zanim ma∏e problemy stanà si´ wielkimi problemami spo∏ecznymi – wyk∏ady i warsztaty z dzieckiem, na kolanach, na g∏owie i w chuÊcie wzmacniajàce rodzin´ w momencie,
gdy pojawiajà si´ ma∏e dzieci oraz Grupy Zabawowe wspierajàce rozwój najm∏odszych dzieci (od 0 do 3 lat).
Odkrywanie Êwiata na nowo – warsztaty edukacyjno-zabawowe dajàce odpowiedê wspó∏czesnej nauki na pytania zadawane przez dzieci i umo˝liwiajàce im doÊwiadczanie, samodzielne eksperymentowanie.
¸apanie bakcyli – wydarzenia i warsztaty artystyczne (muzyczne, plastyczne, teatralne i inne) dla rodzin z ma∏ymi dzieçmi,
przygotowane tak, by dzieci doÊwiadczy∏y radoÊci bycia twórcà, a doroÊli mogli odkrywaç drzemiàce w nich talenty.
Brykamy bez mamy – spotkania oÊmielajàce maluchy do sp´dzania czasu bez mamy i w gronie rówieÊników, umo˝liwiajàce
nauk´ samodzielnoÊci i zdobywanie nowych umiej´tnoÊci.
Kafejka Stu Pociech – miejsce, w którym mo˝na odetchnàç i przez chwil´ nic nie robiç.

06.30

Ogród w wielkim mieÊcie – cykl warsztatów zabawowo-edukacyjnych
INSPIRACJE
Pomys∏y zarówno na te zaj´cia, jak i na wszystkie dzia∏ania w „Stu
Pociechach”, Fundacja czerpie z codziennoÊci. Warsztaty, wyk∏ady
i spotkania to efekt poszukiwania wcià˝ nowych sposobów na to,
jak szcz´Êliwie, twórczo i z po˝ytkiem dla ca∏ej rodziny sp´dzaç ze
sobà czas powszedni i Êwiàteczny.
Inspiracje do „Ogrodu w wielkim mieÊcie” cz´Êciowo czerpane
by∏y z zabaw z w∏asnymi dzieçmi, proponowane doÊwiadczenia
by∏y próbà zmierzenia si´ z pytaniami, które zadajà dzieci, oraz
z tym, co fascynuje ich rodziców. W zaj´ciach Fundacja wykorzystywała tak˝e pomys∏y na eksperymenty (np. ﬁzyczne) adresowane
do uczniów i studentów, dostosowujàc je do mo˝liwoÊci pojmowania m∏odszych dzieci. Wi´kszoÊç warsztatów prowadzona by∏a
metodà projektu badawczego, dostosowanà do specyﬁki zaj´ç organizowanych w fundacji.

DZIA¸ANIA
„Ogród w wielkim mieÊcie” to cykl szeÊciu warsztatów zabawowoedukacyjnych, zaplanowanych w trzech blokach: jesiennym, zimowym i wiosennym. Spotkania zosta∏y pomyÊlane tak, aby wspólnie
podpatrywaç i badaç wszystko to, co daje nam zmieniajàca si´
przyroda, oraz tego doÊwiadczaç. W ka˝dym z trzech bloków
odby∏y si´ warsztaty dla odkrywców i artystów. Dzia∏ania w ramach warsztatów „Ogród w wielkim mieÊcie” skierowane by∏y
bezpoÊrednio do rodzin z dzieçmi w wieku przedszkolnym oraz
do zespo∏u Fundacji.
Etapy realizacji projektu:
1. Szkolenie zespo∏u edukacyjnego w pracy metodà projektu badawczego.
2. Opracowanie scenariusza zaj´ç z zastosowaniem elementów
metody projektów badawczych.

3. Konsultacje ze specjalistà w dziedzinie pracy metodà projektu
badawczego.
4. Przeprowadzenie zaj´ç.
5. Opracowanie strony WWW w celu relacjonowania przebiegu
projektu wraz z galerià internetowà (prezentacja prac tworzonych z materia∏ów nietrwa∏ych, m.in. warzyw, lodu).
6. Przygotowanie dwóch wystaw fotograficznych prezentujàcych
produkty poszczególnych etapów projektu.
Etapy 2–4 przeprowadzane by∏y trzykrotnie, przy ka˝dym z trzech
cykli zaj´ç (jesiennym, zimowym i wiosennym).
Jesieƒ
Podczas tego spotkania powsta∏a niezwyk∏a kolekcja jesiennych stworów. Kto i z czego jà stworzy∏? Materia∏ami by∏y warzywa, owoce,
liÊcie, mech, ga∏´zie i korzenie, czyli wszystko to, co mo˝na znaleêç
w jesiennym ogrodzie czy lesie. Autorami sta∏y si´ dzieci, które
z pomocà swoich rodziców zmieni∏y Ogród Stu Pociech w kolorowà
galeri´. Wkrótce jedyne w swoim rodzaju warzywno-owocowe
dzie∏a na dobre „zadomowi∏y si´” w Stupociechowym Ogrodzie.
Jedne ukry∏y si´ w trawie, inne „przycupn´∏y” pod drzewami, jeszcze inne „wskoczy∏y” do warzywnika, doskonale wkomponowujàc
si´ w jego przestrzeƒ, a jeszcze inne stan´∏y na stra˝y dzieci´cego
domu. ArtyÊci mogli sami utrwaliç swoje dzie∏a na fotograﬁach.
Podczas kolejnych zaj´ç rodzice wraz z dzieçmi rozpocz´li prac´ nad
pierwszà jesiennà cz´Êcià przewodnika po Ogrodzie Stu Pociech.
Efekty prac ca∏ego warsztatu, w których sk∏ad wesz∏y szkice, kartki
z uwiecznionymi na nich ogrodowymi znaleziskami, zielniki opisujàce
drzewa ogrodu oraz wszystkie notatki z przeprowadzonych badaƒ
i obserwacji, prezentowano w pracowni przyrodniczej do koƒca listopada 2008 r. Po zakoƒczeniu wystawy zosta∏y one do∏àczone do
jesiennej cz´Êci przewodnika po Ogrodzie Stu Pociech.
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Fundacja „Sto Pociech”
Zima
Woda, kilka pustych pojemników oraz troch´ mrozu – to podstawowe sk∏adniki naszych zimowych arcydzie∏. Autorami lodowych prac stali si´ zarówno doroÊli, jak i dzieci, które z pomocà
rodziców wykona∏y lodowe ozdoby, zawieszki i lampiony. W jaki
sposób powsta∏y te nadzwyczajnej urody zimowe latarnie ogrodowe? Wystarczy∏o nalaç do wiadra, miski bàdê innej formy troch´
wody i wystawiç je na mróz, aby st´˝a∏y. Po wydobyciu bry∏y lodu
z naczynia i wydrà˝eniu w niej otworu na Êwieczk´ powstawa∏ lodowy lampion, którego Êcianki Êwietnie ochrania∏y p∏omyk przed
wiatrem.
Wiosna
Na poczàtku zaj´ç m∏odzi badacze wyruszyli w teren na poszukiwanie pierwszych, nieco ukrytych i na pierwszy rzut oka niedostrzegalnych, zwiastunów wiosny. Miejsca, w których wyros∏y
m∏ode listki, siewki i kwiaty, kwitnàce pomimo nocnych marcowych przymrozków, pieczo∏owicie zaznaczano na ogrodowych
mapkach. Nast´pnie nadszed∏ czas na obserwacj´ ptactwa. Ka˝de
dziecko mog∏o pos∏uchaç, jak Êpiewajà gil, szpak czy kuku∏ka, oraz
odnaleêç ich podobizny wÊród zdj´ç przyczepionych do grubych
pni drzew.
Mali badacze mogli do woli oglàdaç zgromadzone na tarasie
m∏ode ga∏àzki krzewów i drzew. Dzieci obserwowa∏y rozkwitajàce
pàki, dotyka∏y zimnej ogrodowej ziemi, przyglàda∏y si´ nasionom
s∏onecznika i fasolki, smakowa∏y kie∏ki rzodkiewki, lucerny i rze˝uchy.
Patrzy∏y, jak wyglàdajà kie∏kujàce nasiona wysiane w przezroczystych pude∏kach, oglàda∏y ich d∏ugie korzonki i zielone, drobne listki. Na koniec czeka∏a wszystkich prawdziwa wiosenna uczta: pasta
jajeczna ze Êwie˝ymi kie∏kami i m∏odym szczypiorkiem zagryzana
pysznym razowym chlebem.
W drugiej cz´Êci warsztatów wiosennych „Co w trawie piszczy?”
– warsztatów dla artystów – Fundacja zaprosiła rodziców i dzieci do
wspó∏tworzenia wyjàtkowej inscenizacji „Ptasiego radia” Juliana Tuwima. Najpierw uczestnicy poszukiwali wiosennych dêwi´ków ukrytych w Ogrodzie Stu Pociech (g∏osów ptaków, orkiestry instrumentów ogrodowych, stworzonej z grabi, motyczek, ga∏´zi, grzechotek

piaskowo-˝wirowych) i nagrywali. Nast´pnie w sali warsztatowej
przygotowali bohaterów przedstawienia: s∏owika, kuku∏k´, koguta,
gila, dzi´cio∏a, sow´, jemio∏uszk´, dzierlatk´ i kaczk´, i jeszcze wiele innych postaci ptaków oraz wspólnie zaprezentowali inscenizacj´ „Ptasiego radia”, wykorzystujàc teatr cieni.

ZASOBY
Przy projekcie pracowa∏ zespó∏ edukacyjny fundacji, sk∏adajàcy si´
ze specjalistów i pasjonatów ró˝nych dziedzin: animatora kultury, plastyka, muzyka – czyli grupa odpowiadajàca za warsztaty dla
artystów, oraz przyrodnik, ﬁzyk i geograf – czyli kadra kierujàca
warsztatami dla odkrywców.
Do realizacji zadania potrzebne sà ogród lub bezpieczny teren
publiczny, w którym mo˝na realizowaç zadania terenowe, oraz
pracownia – sala wyposa˝ona w stoliki i krzese∏ka dla dzieci.
Niezb´dnym wyposa˝eniem sà lupy, podk∏adki badaczy, lornetki, odtwarzacze CD lub MP3 (stanowiàce kuferki badacza), zestaw instrumentów muzycznych, przyrzàdów meteorologicznych
(wyposa˝enie skrzyƒ edukacyjnych) oraz materia∏y nietrwa∏e,
b´dàce przedmiotem badania, odkrywania i przetwarzania (warzywa i owoce, cebulki, nasiona i kie∏ki, lód). Przydatna jest tak˝e
przestrzeƒ wystawowa, na której mo˝na prezentowaç osiàgni´cia
dzieci i dokumentowaç przebieg zaj´ç.

FINANSE
Projekt by∏ ﬁnansowany z dwóch g∏ównych êróde∏: dotacji Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeƒskiego i Polsko
-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci (63,5%) oraz wk∏adu w∏asnego
Fundacji (36,5%). Wdro˝enie projektu kosztowa∏o 14.180 z∏.
Najwi´ksze Êrodki ﬁnansowe zosta∏y wykorzystane na rozbudowanie przestrzeni i zasobów edukacyjnych, umo˝liwiajàcych
przeprowadzenie warsztatów oraz merytoryczne i techniczne
przygotowanie warsztatów. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e by∏ to
koszt jednorazowy, a powsta∏e produkty sà i mogà byç wielokrotnie wykorzystywane (gotowa przestrzeƒ i scenariusze).
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Ogród w wielkim mieÊcie

Fundacja „Sto Pociech”
SUKCESY MODELU

WSPARCIE
Projekt nie móg∏by byç zrealizowany z takà jakoÊcià, jakà uda∏o si´
wypracowaç, gdyby nie wa˝ny wk∏ad wolontariacki – studencki,
rodzicielski i wolontariat doros∏ych zwiàzanych z Fundacjà „Sto Pociech”. Wolontariusze wspó∏pracowali przy organizacji przestrzeni
oraz bezpoÊrednim przygotowaniu technicznym zaj´ç.

JAKOÂå
Fundacja stara si´ prowadziç wyjàtkowe zaj´cia, dlatego poÊwi´ca
na ich wymyÊlanie i przygotowanie sporo czasu. Ka˝dy z warsztatów przeprowadzonych w ramach cyklu „Ogród w wielkim
mieÊcie” poprzedzony by∏ wieloma spotkaniami, burzà mózgów
zespo∏u edukacyjnego, w∏asnymi eksperymentami oraz konsultacjami ze specjalistà w pracy metodà projektów badawczych.
Fundacja stara si´ stworzyç przestrzeƒ inspirujàcà dzieci do odkrywania, zadawania pytaƒ i poszukiwania odpowiedzi. Przestrzeƒ,
w której prowadzàcy i/lub towarzyszàcy rodzice nie dajà gotowych odpowiedzi, a jedynie zach´cajà do w∏asnych poszukiwaƒ.
Teren ogrodu jest urzàdzony w taki sposób, aby zach´ciç dzieci do
zabaw spontanicznych, Fundacja unika urzàdzeƒ typowych dla placów zabaw, na których zabawa odbywa si´ wed∏ug zaplanowanego przez konstruktora schematu. „NiedookreÊlona” przestrzeƒ zostawia miejsce dla wykorzystania jej wedle dzieci´cych pomys∏ów
lub propozycji instruktora prowadzàcego zaj´cia. Przestrzeƒ w budynku jest wielofunkcyjna i nie mo˝e mieç sta∏ego, tematycznego
wyposa˝enia, zosta∏a przez Fundacj´ wzbogacona o mobilne pomoce edukacyjne, m.in. kuferki badacza zawierajàce miarki, lupy,
podk∏adki i lornetki oraz skrzynie edukacyjne – meteorologicznà
i muzycznà.

Ka˝de zaj´cia prowadzone by∏y w dwóch przestrzeniach – cz´Êç
terenowa (niezale˝nie od warunków pogodowych) odbywa∏a
si´ w ogrodzie i s∏u˝y∏a obserwacji i zbieraniu materia∏ów. Cz´Êç
studyjna, na którà Fundacja zapraszała uczestników do pracowni, poÊwi´cona by∏a szczegó∏owemu badaniu, prostym
doÊwiadczeniom dajàcym odpowiedê na nurtujàce pytania. Cz´Êç
terenowa i studyjna rozdzielone by∏y krótkà przerwà na herbat´
i chwil´ spontanicznej zabawy, przerwa w pracy umo˝liwi∏a d∏u˝sze
skupienie dzieci na zadaniach. Fundacja wprowadziła pewne motywy pojawiajàce si´ w kolejnych blokach zaj´ç, wià˝àce modu∏
jesienny, wiosenny i zimowy w jednà ca∏oÊç – by∏y to m.in. badania i zapis warunków pogodowych oraz wàtki kulinarne zwiàzane
z przyrodà w ró˝nych porach roku (jesienne przygotowania zapasów – kiszenie ogórków, zimowe badania lodu i produkcja lodów
truskawkowych, wiosenna sa∏atka z jajek i nowalijek).

Fundacja jest zadowolona z wypracowania nowego modelu, w którym efekty pracy w ka˝dym module sà zarówno
indywidualne (np. prace plastyczne, karty drzew, lampy lodowe, modele ptaków), jak i ogólne – zbiorowe. Prace indywidualne mogà byç zabierane do domu, co w przypadku dzieci jest istotne, prace zbiorowe s∏u˝à innym w trakcie
trwania projektu i po jego zakoƒczeniu (przewodnik po ogrodzie, galerie prac). Du˝o zadowolenia da∏o Fundacji to,
˝e w zaproponowane zabawy uda∏o si´ twórczo zaanga˝owaç rodziców. Proponowane aktywnoÊci by∏y inspiracjà do
w∏asnych/rodzinnych dzia∏aƒ i odkryç prowadzonych ju˝ po zakoƒczeniu warsztatów w domach, ogrodach lub na balkonach (warzywne stwory, lampy lodowe).
Uda∏o si´ przedstawiç ró˝norodnoÊç i zmiennoÊç polskiej przyrody dzieciom, które mieszkajàc w Warszawie, patrzà
na przyrod´ przez pryzmat przystrzy˝onych trawników, przyci´tych krzewów, sezonowych kwietników i zwierzàt
˝yjàcych w ogrodach zoologicznych. W centrum wielkiej aglomeracji, na Starym MieÊcie uda∏o si´ przeprowadziç
w tym miejscu dzia∏ania egzotyczne: posadziç cebulki kwiatów, prowadziç obserwacje ró˝nych gatunków drzew,
za∏o˝yç miniszklarenki, s∏uchaç Êpiewu ptaków, a przy okazji ub∏ociç i ubrudziç.

5 Z¸OTYCH RAD
Uwa˝nie patrzeç na to, co wokó∏. Jest tam wszystko, czego potrzebujemy, by twórczo byç z dzieçmi.
Czerpaç inspiracj´ ze zdarzeƒ ˝ycia codziennego – z zabaw, awantur i dyskusji z dzieçmi. Ze zwyczajnych, a zarazem niezwyczajnych, sprz´tów domowego u˝ytku.
Wyluzowaç. I tak najwa˝niejsze jest to, ˝eby z dzieçmi po prostu byç, wys∏uchaç je i wspomóc, by same robi∏y to,
co je zajmuje/pasjonuje.
Nie prze∏adowywaç scenariusza zbyt wieloma zadaniami, zostawiç czas na spontanicznà zabaw´ przy u˝yciu
materia∏ów i sprz´tów zgromadzonych do zaj´ç.
Uwa˝nie dokumentowaç to, co si´ dzieje w trakcie zaj´ç. Zdj´cia i wykonane prace sà wspania∏à inspiracjà, tak˝e
dla tych, którzy nie mogli uczestniczyç w zaj´ciach.
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Poznaƒ

Instytut Ma∏ego Dziecka
im. Astrid Lindgren

Instytut Ma∏ego Dziecka
im. Astrid
Fundacja
DzieciLindgren
Niczyje
MODELOWE DZIA¸ANIE

O INSTYTUCIE
Instytut Ma∏ego Dziecka im. Astrid Lindgren (IMD) jest
organizacjà pozarzàdowà, która powsta∏a w 1993 r. Misjà
organizacji jest budowanie kultury ma∏ego dziecka jako integralnej cz´Êci demokratycznego spo∏eczeƒstwa. Promuje ona
znaczenie wczesnego dzieciƒstwa i dobrej jakoÊci edukacji dla
rozwoju cz∏owieka. Interdyscyplinarny zespó∏ specjalistów
(psychologów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych, socjologów, trenerów) pracuje na podstawie autorskiej, innowacyjnej koncepcji skoncentrowanej na perspektywie ma∏ego

dziecka. Programy Instytutu kierowane sà do ma∏ych dzieci
(od urodzenia do 7. roku ˝ycia) i ich najbli˝szego Êrodowiska
rodzinnego i edukacyjnego oraz wszystkich uczestników przestrzeni publicznej, w której ˝yjà ma∏e dzieci.
Instytut wspó∏pracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami,
organizacjami pracujàcymi na rzecz ma∏ych dzieci oraz szkoli si´ w zagranicznych placówkach i oÊrodkach akademickich
z USA, Czech, S∏owacji, Holandii, Niemiec, Anglii i Francji.

NAJWA˚NIEJSZE PROJEKTY
W ramach dzia∏aƒ IMD wprowadza ró˝norodne modelowe rozwiàzania poprawiajàce jakoÊç ˝ycia ma∏ych dzieci w Polsce, np.
model szkolenia skoncentrowanego na dziecku dla nauczycieli, liderów i konsultantów Grup Zabawowych, model alternatywnych
form opieki rozwojowej dla dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia oraz model wsparcia dla matek ma∏ych dzieci – centra matek. Prowadzi
równie˝ akcje spo∏eczne: „Wsparcie na Starcie”, „Przedszkole dla Ka˝dego”, „Rusz Wózkiem, Rusz Âwiatem”, które pokazujà
wa˝ne problemy ma∏ych dzieci w przestrzeni publicznej.

Alternatywne formy opieki rozwojowej dla dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia – modelowe
rozwiàzanie problemu spo∏ecznego oraz przyk∏ad wspó∏pracy samorzàdu (Urzàd Miasta
Poznania) i organizacji pozarzàdowej (Instytut Ma∏ego Dziecka im. Astrid Lindgren)
INSPIRACJE

DZIA¸ANIA

Instytut Ma∏ego Dziecka im. Astrid Lindgren od zawsze interesowa∏
si´ jakoÊcià ˝ycia ma∏ych dzieci (od urodzenia do 7. roku ˝ycia)
oraz uwzgl´dnianiem ich potrzeb i praw w przestrzeni publicznej.
RównoczeÊnie w ró˝norodny sposób wspiera rodziny ma∏ych dzieci, a szczególnie matki, w ∏àczeniu roli rodzicielskiej i zawodowej
i przeciwdzia∏aniu wykluczaniu ich z ˝ycia spo∏ecznego. Szczególnie wa˝nym doÊwiadczeniem Instytutu by∏o przygotowanie nowego programu „Grupy Zabawowe” dla dzieci do 18. miesiàca ˝ycia
i ich opiekunów, który by∏ du˝à innowacjà w skali Polski. Inspiracjà
by∏a równie˝ akcja „Rusz Wózkiem, Rusz Âwiatem”, która zwraca∏a
uwag´ na to, czy i w jaki sposób przestrzeƒ publiczna jest miejscem
przyjaznym dla rodzin z ma∏ymi dzieçmi.

Alternatywne formy opieki to ca∏odzienne miejsca opieki rozwojowej nad dzieçmi od 1. do 3. roku ˝ycia, które uzupe∏niajà istniejàcà
ofert´ opieki instytucjonalnej prowadzonej przez publiczne ˝∏obki.
Promujà nowy obraz dziecka oparty na za∏o˝eniu, ˝e ma∏e dzieci
uczà si´ od urodzenia, w sposób aktywny poznajà Êwiat oraz sà
pe∏noprawnymi cz∏onkami spo∏eczeƒstwa. Prowadzone sà przez
ró˝ne podmioty – organizacje pozarzàdowe, przedsi´biorców
czy osoby prywatne – i ﬁnansowane z rozmaitych êróde∏, jak
np. samorzàd, rodzice, zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych,
dotacje zewn´trzne. Âwiadczà dobrej jakoÊci us∏ugi opiekuƒczo
-edukacyjne i sà dostosowane do aktualnych potrzeb rodziców
pod wzgl´dem: lokalizacji, wielkoÊci, liczby dzieci, godzin funkcjonowania, zasad odp∏atnoÊci. Krótkofalowym celem programu jest zapewnienie wi´kszej liczby miejsc jakoÊciowej opieki
rozwojowej dla dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia w Poznaniu. Natomiast d∏ugofalowym – wsparcie rozwoju spo∏ecznego poprzez
u∏atwienie godzenia roli rodzica i pracownika, lepszy start edukacyjny i ˝yciowy dla ma∏ych dzieci oraz wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez wzmocnienie rynku pracy kobiet i budowanie
kapita∏u ludzkiego.

IMD zauwa˝ył, ˝e sprawy ma∏ych dzieci i ich rodzin nie sà priorytetem w naszym kraju, a polityka prorodzinna jest cz´sto nieadekwatna i niewystarczajàca w stosunku do potrzeb spo∏ecznych,
co rodzi powa˝ne konsekwencje spo∏eczne i gospodarcze. Pod
wzgl´dem liczby rodzàcych si´ dzieci Polska zajmuje 26. miejsce
wÊród 27 krajów Unii Europejskiej. G∏ównym powodem tego stanu nie jest niech´ç doros∏ych Polaków do posiadania dzieci, ale
wzgl´dy ﬁnansowe oraz obawa o utrat´ pracy.
RównoczeÊnie IMD poprzez swoje mi´dzynarodowe kontakty zauwa˝y∏, ˝e doÊwiadczenia krajów zachodnich pokazujà, i˝
wa˝nym instrumentem polityki prorodzinnej sà wysokiej jakoÊci,
ogólnie dost´pne oraz elastyczne formy pozarodzinnej opieki nad
ma∏ym dzieckiem do 3 lat. Uznał, ˝e w Polsce istnieje pilna potrzeba
stworzenia nowoczesnych i wysokiej jakoÊci form opieki rozwojowej dla dzieci, które wyjdà naprzeciw ró˝norodnym potrzebom
wspó∏czesnej rodziny, poszerzà i zró˝nicujà istniejàcà ofert´ oraz
b´dà stanowi∏y miejsce optymalnego rozwoju dla ma∏ych dzieci.
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Program realizowany jest przez Instytut Ma∏ego Dziecka im. Astrid Lindgren we wspó∏pracy z Wydzia∏em Zdrowia i Spraw
Spo∏ecznych Urz´du Miasta Poznania. Program „Alternatywne
formy opieki rozwojowej dla dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia” jest realizowany w latach 2008–2012.
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Alternatywne formy opieki rozwojowej
dla dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia
Obejmuje nast´pujàce etapy pracy:
1. Diagnoza spo∏eczna sytuacji dotyczàcej opieki nad dzieçmi
poni˝ej 3. roku ˝ycia w Poznaniu.
2. Analiza aktualnej oferty opieki pozarodzinnej w Polsce i za
granicà: dost´pnej literatury specjalistycznej z zakresu pedagogiki i psychologii ma∏ego dziecka oraz ekonomii i polityki
spo∏ecznej, aktualnych uwarunkowaƒ prawnych i istniejàcej
infrastruktury dotyczàcej opieki nad dzieçmi.
3. Wyjazdy studyjne do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji – obserwacja dobrych praktyk.
4. Stworzenie „Koncepcji programowej i organizacyjnej alternatywnych form opieki rozwojowej dla dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia”.
5. Wspó∏praca z partnerami: organizacjami pozarzàdowymi,
przedsi´biorcami, ˝∏obkami publicznymi, urz´dnikami i ekspertami z zakresu wczesnej edukacji i polityki spo∏ecznej w Polsce
i za granicà.
6. Praca interdyscyplinarnego Zespo∏u Projektowego powo∏anego przez Prezydenta Miasta Poznania, w sk∏ad którego
wchodzà przedstawiciele ro˝nych Wydzia∏ów Urz´du Miasta
Poznania, przedstawiciele organizacji pozarzàdowej – Instytutu Ma∏ego Dziecka, przedstawiciele Êrodowiska akademickiego oraz powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
7. Dzia∏ania promocyjne i lobbingowe – konferencja „Mama
i tata w pracy… Alternatywne formy opieki rozwojowej dla
dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia – nowe rozwiàzania w systemie
opieki nad dzieçmi w Poznaniu”, przygotowanie i dystrybucja
publikacji na temat alternatywnych form opieki rozwojowej,
kontakt z mediami.
8. Opracowanie podstaw prawnych funkcjonowania alternatywnych form opieki rozwojowej dla dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia
na poziomie ustawodawczym, rzàdowym i samorzàdowym.
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9. Dobór 4 placówek do projektu pilota˝owego – ma∏ych, mobilnych miejsc dla 12–24 dzieci, od 1 do 3 lat; prowadzonych
przez ró˝nego rodzaju podmioty: organizacje pozarzàdowe,
przedsi´biorców czy osoby prywatne.
10. Opracowanie i przeprowadzenie procesu szkoleniowego dla
dyrektorów i pracowników placówek.
11. Monitoring pracy placówek i certyfikacja jakoÊci pracy.
12. Prowadzenie placówek wed∏ug standardów i zgodnie z wytycznymi koncepcji programowej i organizacyjnej.
13. Ewaluacja ca∏oÊciowego programu prowadzona przez zewn´trznych ewaluatorów
14. Przygotowanie publikacji opisujàcej model „Alternatywnych
form opieki rozwojowej dla dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia”.
15. Upowszechnienie programu.
Obecny etap programu „Alternatywne formy opieki rozwojowej
dla dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia” to opracowywanie podstaw prawnych funkcjonowania alternatywnych form opieki rozwojowej dla
dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia.

ZASOBY
Wiedza i doÊwiadczenie w obszarze wczesnego dzieciƒstwa i wczesnej edukacji
Instytut Ma∏ego Dziecka ∏àczy wieloletnie doÊwiadczenia
w bezpoÊredniej pracy z dzieçmi od urodzenia do 3 lat i ich rodzicami z prowadzeniem d∏ugofalowych programów szkoleniowych
dla profesjonalistów pracujàcych na rzecz ma∏ych dzieci.
Zespó∏ Instytutu opiera swojà dzia∏alnoÊç na nowatorskich i innowacyjnych modelach pracy oraz ma doÊwiadczenia w replikowaniu
modeli z ró˝nych krajów i adaptowaniu ich do naszych warunków
kulturowo-spo∏ecznych.

Instytut Ma∏ego Dziecka
im. Astrid Lindgren
Dobrze rozpoznany problem spo∏eczny i diagnoza spo∏eczna
Instytut Ma∏ego Dziecka wspólnie z Urz´dem Miasta Poznania
rozpozna∏ problemy rodzin ma∏ych dzieci w ró˝nych kontekstach
(psychologicznym, spo∏ecznym, prawnym, ekonomicznym).
Dobra i sta∏a wspó∏praca z samorzàdem lokalnym
Instytut Ma∏ego Dziecka wspó∏pracowa∏ od samego poczàtku
swojej dzia∏alnoÊci z w∏adzami lokalnymi przy realizacji ró˝nych
przedsi´wzi´ç w ró˝nych rolach. Zbudowa∏ dobre warunki do
prowadzenia partnerskiego projektu.
Zaanga˝owanie ró˝nych podmiotów dzia∏ajàcych na
rzecz poprawy jakoÊci ˝ycia ma∏ych dzieci
Z doÊwiadczeƒ IMD wynika, ˝e aby rozwiàzaç jakiÊ wa˝ny problem
spo∏eczny dotyczàcy dzieci i wprowadziç trwa∏à zmian´, potrzebne
sà dzia∏ania systemowe prowadzone przez wszystkie zainteresowane strony: rodziców, organizacje spo∏eczne, instytucje publiczne
i przedsi´biorców. Po∏àczenie interdyscyplinarnych kompetencji
i mo˝liwoÊci stanowi du˝y potencja∏ ca∏ego przedsi´wzi´cia.
Sieç wspó∏pracy organizacji i instytucji dzia∏ajàcych na
rzecz wspierania rozwoju i edukacji ma∏ych dzieci
Instytut Ma∏ego Dziecka aktywnie wspó∏pracuje z wieloma instytucjami i organizacjami w Polsce, Niemczech, Holandii i USA.
Jest cz∏onkiem Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Ma∏ych
Dzieci. Sieç kontaktów IMD umo˝liwia wykorzystanie potencja∏u
i doÊwiadczeƒ wykraczajàcych poza lokalny wymiar.

FINANSE
Model jest w trakcie pilota˝u. Ca∏e przedsi´wzi´cie do tej pory
ﬁnansowane jest ze Êrodków Urz´du Miasta Poznania i Êrodków
w∏asnych Instytutu Ma∏ego Dziecka. Koszty przeznaczone na
2008 r. wynios∏y 125.480 z∏ (w tym Êrodki UM – 110.000 z∏, IMD
– 15.480 z∏), a na 2009 r. wynoszà 105.340 z∏ (w tym Êrodki UM
– 95.000 z∏, IMD – 10.340 z∏).

Koszty, które do tej pory zosta∏y rozdysponowane, dotyczà wyjazdów studyjnych, przygotowania koncepcji, 2 konferencji, publikacji, materia∏ów, opracowania i prowadzenia procesu szkoleniowego, monitoringu pracy placówek, wspó∏pracy z partnerami,
oprócz tego sà równie˝ koszty rzeczowe, administracyjne i eksploatacyjne.

WSPARCIE
W realizacji programu pomagajà:
• sieç instytucji i organizacji, z którymi Instytut pozostaje w sta∏ej
wspó∏pracy – wsparcie w poszukiwaniu rozwiàzaƒ prawnych,
organizacyjnych, programowych i poznaniu dobrych praktyk
w krajach UE,
• Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Ma∏ych Dzieci –
uczestniczy∏o w pracach nad poprawkami do kodeksu pracy,
• Urzàd Miasta Lyon we Francji – wsparcie w organizacji wizyty
studyjnej i pracach nad poszukiwaniem formu∏y prawnej oraz
wizyty urz´dnika francuskiego w Poznaniu, odpowiedzialnego
za prac´ ˝∏obków w Lyonie,
• Instytut INA, ISTA – Uniwersytet Berliƒski – wsparcie w organizacji wizyty studyjnej w Berlinie i w poszukiwaniach rozwiàzaƒ
programowych,
• Thomas Coram Centre – wsparcie w organizacji wizyty studyjnej w Londynie w Wielkiej Brytanii.

JAKOÂå
Model alternatywnych form opieki rozwojowej dla dzieci poni˝ej
3. roku ˝ycia w szczególny sposób koncentruje si´ na dbaniu
o jakoÊç na ró˝nych poziomach programu. JakoÊç bie˝àcej realizacji programu zabezpieczajà sta∏a wspó∏praca z Wydzia∏em Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych oraz powo∏anie interdyscyplinarnego
Zespo∏u Projektowego przez Prezydenta Miasta Poznania.
Ponadto stworzona „Koncepcja programowa i organizacyjna”
otrzyma∏a dwie rekomendacje: prof. dr hab. Lidii Cierpia∏kowskiej
z Instytutu Psychologii UAM oraz dra Piotra Michonia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Rekomendacje oceniajà
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Alternatywne formy opieki rozwojowej
dla dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia
koncepcj´ z ró˝nych perspektyw, pierwsza – z perspektywy psychologicznej, zapewnienia optymalnych warunków rozwoju dla
ma∏ych dzieci, druga – zawiera ocen´ realizacji aspektu ekonomicznego-spo∏ecznego.

Instytut Ma∏ego Dziecka
im. Astrid Lindgren
SUKCESY MODELU
Sukcesami programu „Alternatywne formy opieki rozwojowej dla dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia” sà:
• Poszerzenie i zró˝nicowanie istniejàcego systemu opieki pozarodzinnej dla rodzin z ma∏ymi dzieçmi.

Zabezpieczenie jakoÊci pracy samych placówek odbywa si´ poprzez opracowanie standardów programowych i organizacyjnych
prowadzenia placówek oraz stworzenie i prowadzenie procesu
szkoleniowego (60 godz. – dyrektorzy, 120 godz. – pracownicy) przez Instytut Ma∏ego Dziecka. Program przewiduje te˝ sta∏y
monitoring pracy placówek – zgodnoÊci ich pracy z wytycznymi
koncepcji i systemu przyznawania certyﬁkatów jakoÊci przez Instytut Ma∏ego Dziecka. Planowana jest równie˝ ca∏oÊciowa ewaluacja
programu w ostatnim roku pilota˝u.

• Odpowiedê na potrzeby mieszkaƒców Poznania – rodzin z ma∏ymi dzieçmi i próba rozwiàzania wa˝nego problemu spo∏ecznego.
• Pokazanie zaanga˝owania ca∏ej spo∏ecznoÊci lokalnej: rodziców, polityków, profesjonalistów, urz´dników, mediów.
• Odpowiedê na zalecenia Unii Europejskiej w kwestii poszerzenia dost´pnych form opieki nad najm∏odszymi
(92/241/EEC) oraz promowania równoÊci p∏ci.
• Realne wsparcie dla kobiet w ∏àczeniu obowiàzków zawodowych i rodzinnych.

Program wpisuje si´ w istniejàce na Êwiecie nowoczesne systemy
opieki pozarodzinnej nad ma∏ym dzieckiem, których cechà jest
dost´pnoÊç, elastycznoÊç i jakoÊç.

5 Z¸OTYCH RAD
OtwartoÊç na poszukiwanie ró˝norodnych rozwiàzaƒ i ∏àczenie dzia∏aƒ sektora publicznego, pozarzàdowego
i prywatnego.
Regularna wspó∏praca wszystkich partnerów, ustalenie jasnego zakresu odpowiedzialnoÊci.
Czerpanie inspiracji ze sprawdzonych rozwiàzaƒ na Êwiecie.
Interdyscyplinarne podejÊcie, aktywny lobbing, szukanie sojuszników w ró˝nych obszarach: rodzice, przedsi´biorcy, naukowcy, ekonomiÊci, politycy spo∏eczni.
Dbanie o jakoÊç prowadzonych dzia∏aƒ jako podstawowa zasada programu.
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Cekcyn

Oddzia∏ Gminny Towarzystwa
Przyjació∏ Dzieci w Cekcynie

Oddzia∏ Gminny Towarzystwa
Przyjació∏ Dzieci w Cekcynie
MODELOWE DZIA¸ANIE

O TOWARZYSTWIE
Oddzia∏ Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Cekcynie
powsta∏ w 2001 r. Swoje dzia∏ania kieruje do dzieci i m∏odzie˝y
z gminy Cekcyn oraz ich rodziców. Towarzystwo opiera swojà
dzia∏alnoÊç na wspó∏pracy ze Êwietlicami wiejskimi w gminie
(jest ich obecnie 12). Zasadnicze dzia∏ania skupiajà si´ g∏ównie
na organizacji zaj´ç w czasie wolnym – przede wszystkim zimowisk i wypoczynku letniego. G∏ównym terenem dzia∏ania jest
obecnie Êwietlica wiejska w Ostrowie, gdzie oprócz prowadzenia sta∏ej grupy 3–6-latków do wszystkich dzia∏aƒ w∏àczane sà

maluchy (wspólne zabawy, uczestnictwo maluchów w amatorskiej grupie teatralnej, wspólne wyjazdy i wycieczki z udzia∏em
rodziców). Sukcesem Towarzystwa jest wypracowanie
form wspó∏pracy ze Êwietlicami wiejskimi w gminie – sta∏e
wspó∏dzia∏anie przy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i m∏odzie˝y. Cieszy tak˝e wspó∏praca z Fundacjà
Komeƒskiego w zakresie dzia∏aƒ dla ma∏ych dzieci oraz koordynowanie na terenie gminy Cekcyn dzia∏aƒ zwiàzanych
z realizacjà Strategii Rozwoju Edukacji Elementarnej.

NAJWA˚NIEJSZE PROJEKTY

Zespo∏y edukacyjno-wychowawcze na dobry poczàtek
INSPIRACJE
Najwi´kszà inspiracjà by∏a praca zespo∏ów Lokalnego Partnerstwa
na rzecz Dzieci, prowadzona pod kierunkiem trenerów Fundacji
Komeƒskiego. To by∏ prawdziwy zastrzyk pomys∏ów i konkretnych
wskazówek, jak zabraç si´ do dzia∏ania. W pomys∏ach TPD korzystało tak˝e z doÊwiadczeƒ pracy Êwietlic wiejskich w gminie – sà to
miejsca ró˝nych dzia∏aƒ Êrodowiskowych.

DZIA¸ANIA

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego: „Tak, jak my”; „Wszystkie pi∏eczki”; „Przystanek Ostrowo”, „Du˝y
ma∏emu”.
Organizacja dzia∏aƒ promujàcych twórczoÊç artystycznà dzieci i m∏odzie˝y (konkursy, plenery, wystawy itp.):
„Podziwiaç, pokazaç, utrwaliç”; „Ptasi goÊciniec”; „Razem z maluchami”.
Bli˝ej dziecka – opracowanie i realizacja zaj´ç dla dzieci 3–5-letnich w Êwietlicach wiejskich przy wspó∏pracy z Fundacjà
Komeƒskiego i Szko∏à Podstawowà w Zielonce.

Dzia∏ania TPD poprzedzi∏a analiza demograﬁczna gminy. Projekt
zak∏ada∏ utworzenie dwóch Êwietlicowych zespo∏ów edukacyjno
-wychowawczych i jednej grupy popo∏udniowej w przedszkolu
gminnym dla dzieci w wieku 3–5 lat z gmin w so∏ectwach: Ostrowo, Nowy Sumin, Cekcyn. Zaj´cia przy Êcis∏ym wspó∏dzia∏aniu
rodziców prowadzi∏a studentka V roku wychowania przedszkolnego. Ponadto w ramach projektu prowadzone by∏y 3 godziny
logopedii dla dzieci 3–5-letnich oraz 2 godziny gimnastyki korekcyjnej dla 6-latków zakwaliﬁkowanych po badaniach bilansowych.
Du˝ym wyzwaniem by∏a dla TPD organizacja dy˝urów rodziców
w trakcie zaj´ç. Rodzice powoli zaczynali rozumieç, ˝e pomimo,
i˝ dzieci czujà si´ dobrze i bezpiecznie w Êwietlicy, warto sp´dziç
ten czas razem z nimi. TPD dbało tak˝e o to, ˝eby instruktorki
Êwietlicowe mog∏y staç si´ rzeczywistymi partnerkami nauczycielek
prowadzàcych, zdobywajàc dodatkowà wiedz´ z zakresu edukacji
najm∏odszych.

ZASOBY
Przy realizacji modelu przede wszystkim niezb´dna by∏a wykwaliﬁkowana kadra (wychowawcy przedszkolni, logopeda, instruktor
gimnastyki korekcyjnej). Doraênie TPD wspierali tak˝e nauczyciele wychowania przedszkolnego, plastyki, logopeda oraz pedagog szkolny. Nieocenione by∏o wsparcie instruktorek Êwietlic
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wiejskich oraz studentki wychowania przedszkolnego. W kontynuacji przedsi´wzi´cia bardzo przyda∏y si´ umiej´tnoÊci osób
posiadajàcych wiedz´ o zdobywaniu Êrodków ﬁnansowych na
dzia∏ania edukacyjne. OczywiÊcie do realizacji przedsi´wzi´cia
niezb´dne by∏o odpowiednie miejsce (w tym przypadku Êwietlica)
oraz wyposa˝enie dla ma∏ych dzieci (stoliki, krzese∏ka, miejsce na
odzie˝). Do pracy by∏y potrzebne bezpieczne i dobrane do potrzeb rozwojowych dzieci pomoce dydaktyczne i zabawki.

FINANSE
Koszt wdro˝enia modelu w roku szkolnym (2008/2009) wyniós∏
ok. 25.000 z∏. Roczne koszty prowadzenia jednej grupy to ok.
8.000 z∏. Najwi´kszà cz´Êç Êrodków poch∏aniajà wynagrodzenia
dla prowadzàcych zaj´cia oraz materia∏y do zaj´ç. Projekt by∏ ﬁnansowany w 70% z dotacji od Fundacji Rozwoju Dzieci i w 30%
z bud˝etu gminy. Natomiast kontynuacja projektu ﬁnansowana
jest w 90% ze Êrodków PO KL oraz w 10% ze Êrodków bud˝etu
gminy.

WSPARCIE
Wsparcia merytorycznego w realizacji projektu udzielili trenerzy
Fundacji Komeƒskiego, doÊwiadczeni nauczyciele. Od strony
technicznej pomagali pracownicy urz´du gminy i rodzice dzieci. Ksi´gowoÊç projektu prowadzili pracownicy urz´du gminy.
Samorzàd gminy udzieli∏ wsparcia w przygotowaniu Êwietlic,
przeprowadzeniu remontu i zakupie wyposa˝enia. Dzia∏ania TPD
wspierali rady so∏eckie, ko∏a gospodyƒ wiejskich, emerytowani nauczyciele i pedagog szkolny.
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Oddzia∏ Gminny Towarzystwa
Przyjació∏ Dzieci w Cekcynie

Zespo∏y edukacyjno-wychowawcze na dobry poczàtek
JAKOÂå

SUKCESY MODELU

TPD prowadzi bie˝àcy monitoring projektu, robi ankiety z uczestnikami. Przede wszystkim jednak rozmawia z rodzicami, nauczycielami i dzieçmi i elastycznie wprowadza zmiany w programie.
Sprawdza dokumentacj´ dzia∏aƒ z dzieçmi. Przywiàzuje du˝à
wag´ do tego, ˝eby dzieci w∏àcza∏y si´ w ˝ycie spo∏ecznoÊci. Dlatego dba o udzia∏ maluchów w Êrodowiskowych uroczystoÊciach
i spotkaniach. JednoczeÊnie jest to okazja do prezentacji ich
osiàgni´ç i post´pów. Dzieci przedstawiajà swoje prace,
uczestniczà w przedstawieniach teatralnych, realizujà w∏asne programy okolicznoÊciowe (recytujà wiersze, Êpiewajà piosenki).

Najbardziej cieszy rosnàce zainteresowanie spo∏ecznoÊci lokalnej dzia∏aniami na rzecz ma∏ych dzieci. Uda∏o
si´ przekszta∏ciç prac´ w grupach Êwietlicowych z maluchami w sta∏e zaj´cia. To pomaga dzieciom i rodzicom
wspó∏pracowaç i lepiej uto˝samiaç si´ z grupà. Najwi´kszym sukcesem TPD jest du˝e zapotrzebowanie rodziców na
kontynuacj´ dzia∏aƒ, które pchn´∏o do poszukiwania doﬁnansowania. Na szcz´Êcie uda∏o si´ zdobyç Êrodki i projekt
b´dzie nadal realizowany.

5 Z¸OTYCH RAD
Nale˝y przygotowaç „map´ potrzeb” – dok∏adnie przeanalizowaç rzeczywiste zapotrzebowanie na takie zaj´cia.
Dok∏adnie przeanalizowaç warunki techniczno-organizacyjne (miejsce, mo˝liwoÊci dostosowania, doposa˝enia,
zapewnienie odpowiednich warunków) oraz merytoryczne (kadra!).
Przeanalizowaç mo˝liwoÊci kontynuacji dzia∏aƒ (co b´dzie po zakoƒczeniu projektu?) – p. Marzena ¸otys mówi:
„Zaczynaj z wizjà koƒca”!
Zapewniç sobie wspó∏prac´, a przynajmniej akceptacj´, ze strony w∏adz samorzàdowych.
Pozyskaç 1–2 partnerów (rzeczywistych, a nie „ﬁgurantów”).
No i na koniec: nie zniech´caç si´ niepowodzeniami!
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Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów KLANZA
Oddzia∏ Bia∏ostocki

Polskie Stowarzyszenie
Pedagogów i Animatorów
KLANZA Oddzia∏ Bia∏ostocki
MODELOWE DZIA¸ANIE

O STOWARZYSZENIU
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
Oddzia∏ Bia∏ostocki jest jednà z 17 struktur lokalnych ogólnopolskiego stowarzyszenia. Na terenie województwa podlaskiego dzia∏a od 1998 r. Inicjatorami powstania organizacji
byli absolwenci rocznego kursu „Animacja grupy metodami
pedagogiki zabawy” prowadzonego w 1997 r. w Bia∏ymstoku
przez trenerów lubelskich oraz dr Zoﬁ´ Zaorskà – za∏o˝ycielk´
KLANZY.
Celem dzia∏aƒ stowarzyszenia jest propagowanie idei pedagogiki zabawy na terenie ca∏ego województwa podlaskiego i poza
granicami kraju (Litwa, ¸otwa, Bia∏oruÊ). Propozycje Stowarzyszenie kieruje do szerokiego grona odbiorców, zarówno
pedagogów, nauczycieli, wychowawców, katechetów, pracowników socjalnych, organizatorów kolonii, obozów, zimowisk,
pracowników placówek kulturalno-oÊwiatowych, jak i dzieci,
m∏odzie˝y, rodziców, studentów i osób niepe∏nosprawnych.
Jest organizacjà pozarzàdowà, skupiajàcà osoby aktywne,
poszukujàce nowych rozwiàzaƒ zmierzajàcych do zmiany
rzeczywistoÊci edukacyjnej. Wprowadza styl w nauczaniu,

wychowaniu i animacji spo∏eczno-kulturalnej, wyzwalajàcy
aktywnoÊç w∏asnà uczestników w atmosferze wspó∏pracy
i poszanowania podmiotowoÊci. Uznaje, ˝e ka˝dy cz∏owiek ma
potencja∏ twórczy i mo˝e si´ rozwijaç.
KLANZA to przede wszystkim ludzie. Obecnie Oddzia∏
Bia∏ostocki zrzesza 44 cz∏onków (g∏ównie pedagogów, animatorów, nauczycieli i studentów). Na co dzieƒ w Oddziale
pracuje 8 pracowników, a na sta∏e wspó∏pracuje z nim 7 trenerów KLANZY oraz 8 konsultantów Centrum Ochrony
Dziecka i Rodziny. W dzia∏aniach aktywnie pomaga tak˝e grupa
m∏odych wolontariuszy.
Najwa˝niejsze sukcesy to prowadzenie placówek: Filii Centrum
Szkoleniowego KLANZA Oddzia∏ w Bia∏ymstoku – niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli, Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny przed przemocà – placówki udzielajàcej kompleksowej pomocy dzieciom – oﬁarom przemocy i ich rodzinom
(Stowarzyszenie wspó∏pracuje z Fundacjà „Dzieci Niczyje”
w Warszawie) i Êwietlicy socjoterapeutycznej „Klanzowisko”.

NAJWA˚NIEJSZE PROJEKTY
PROJEKTOR – wolontariat studencki – KLANZA jest lokalnym koordynatorem tego programu realizowanego przez
Polsko-Amerykaƒskà Fundacj´ WolnoÊci. Istotà programu jest realizacja przez grupy studentów wolontariuszy oryginalnych
projektów edukacyjnych w szko∏ach na terenach wiejskich.
Bezpieczny przedszkolak – projekt edukacyjny Wydzia∏u Prewencji i Wydzia∏u Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Bia∏ymstoku, koordynowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddzia∏ Bia∏ostocki,
którego celem jest ograniczenie niebezpiecznych zdarzeƒ z udzia∏em dzieci.
Moje osiedle – projekt aktywizacji ma∏ych Êrodowisk lokalnych w obr´bie dwóch osiedli Bia∏egostoku.
Z pola do przedszkola – kampania promocyjna na rzecz edukacji ma∏ych dzieci.
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Klanzowa Akademia Rodzica
INSPIRACJE
Inspiracjà by∏y w∏asne, wieloletnie doÊwiadczenia w zakresie prowadzenia spotkaƒ z rodzicami, poczàwszy od realizowania pojedynczych wejÊç do grup rodziców w ramach programu „Podlaskie Dni
Rodziny”, organizowanych przez lokalne jednostki samorzàdowe.
Poczynione w trakcie tych spotkaƒ obserwacje i informacje zwrotne otrzymane od uczestników – rodziców, rodziców zast´pczych,
opiekunów prawnych – utwierdzi∏y w przekonaniu, ˝e powinien
to byç cykl spotkaƒ sta∏ej grupy rodziców. Dopiero wtedy mo˝na
mówiç o widocznych efektach „Szko∏y Rodzica”. Na tej podstawie zrodzi∏ si´ projekt „Klanzowa Akademia Rodzica” realizowany
w 4 gminach województwa podlaskiego dla 60-osobowej grupy
rodziców, organizowany w ca∏oÊci przez Stowarzyszenie. Podczas
tych systematycznych spotkaƒ nast´powa∏ u rodziców proces odkrywania siebie, uÊwiadamiania sobie tak˝e w∏asnych potrzeb, nie
tylko potrzeb swoich dzieci. Konstruktywne zaspokajanie potrzeb
jednych i drugich jest jednym z warunków prawid∏owego funkcjonowania rodziny. „Klanzowa Akademia Rodzica”, realizowana w ramach projektu „Z pola do przedszkola – kampania promocyjna na
rzecz edukacji ma∏ych dzieci”, znakomicie wpisywa∏a si´ w obecne
priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obok spotkaƒ z rodzicami równolegle odbywa∏y si´ spotkania edukacyjne z dzieçmi.
To by∏ pomys∏ traﬁony!

W ramach projektu odby∏y si´ nast´pujàce formy wsparcia:
• 4 warsztaty dla rodziców (po 4 godziny),
• konsultacje po ka˝dym warsztacie (po 2 godziny),
• pomoce dydaktyczne i szkoleniowe.

DZIA¸ANIA

Tematyka szkoleƒ:
1. Mój potencja∏ jako rodzica
2. Fazy rozwojowe i potrzeby dzieci
3. Dobre porozumiewanie si´ z dzieckiem
4. Wp∏yw zdrowej rodziny na funkcjonowanie dziecka
5. Granice a zaspokajanie potrzeb
6. Zagro˝enia – symptomy ryzyka i nieprawid∏owoÊci

Projekt „Klanzowa Akademia Rodzica” by∏ prowadzony na terenie czterech gmin województwa podlaskiego: Micha∏owo,
Knyszyn, Czarna Bia∏ostocka, Choroszcz. Celem projektu by∏o
uÊwiadomienie rodzicom z terenów wiejskich ich roli w rozwijaniu
potrzeb edukacyjnych dziecka oraz „wyposa˝enie” ich w wiedz´
i umiej´tnoÊci z zakresu kierowania rozwojem dziecka i stymulowania go. Projekt skierowany by∏ do rodziców – mieszkaƒców gmin
wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkaƒców.

Podczas warsztatów poruszono nast´pujàce zagadnienia:
• Jak wspieraç rodziców w wychowaniu dziecka?
• Jak korzystaç z doÊwiadczeƒ wychowawczych innych rodziców?
• Jak wspieraç edukacj´ i rozwój dziecka?
• Jak rozmawiaç z dzieckiem na trudne tematy?
• Jak edukacja dziecka wp∏ywa na jego doros∏e ˝ycie?
• Jak rozpoznawaç symptomy ryzyka i nieprawid∏owoÊci w rozwoju dziecka?
• Jak poradziç sobie z agresjà dzieci i m∏odzie˝y?
„Klanzowa Akademia Rodzica”, prowadzona w ramach projektu
„Z pola do przedszkola – kampania promocyjna na rzecz edukacji
ma∏ych dzieci”, wspó∏ﬁnansowanego ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego, odbywa∏a si´ na terenie trzech gmin województwa podlaskiego: Kobylin-Borzymy, Wysokie Mazowieckie,
Kolno. Odbiorcami w ka˝dej z gmin by∏o po 10 rodziców dzieci
w wieku przedszkolnym (3–5 lat). Uczestniczyli oni w 6 spotkaniach po 4 godziny dydaktyczne ka˝de.
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Klanzowa Akademia Rodzica
FINANSE
Stowarzyszenie zapewniło bezp∏atnà opiek´ nad dzieçmi rodzicom uczestniczàcym w zaj´ciach, pocz´stunek podczas szkoleƒ
oraz materia∏y szkoleniowe, publikacje edukacyjne i pomoce dydaktyczne.

ZASOBY
W projekcie pracowali certyﬁkowani trenerzy KLANZY, pedagodzy, terapeuci, prawnik, specjalista ds. przeciwdzia∏ania przemocy
w rodzinie – osoby z wieloletnim doÊwiadczeniem pracy z grupà.
Warsztaty odbywa∏y si´ w salach szkolnych na terenie partnerskich
gmin. Do przeprowadzenia zaj´ç potrzebne by∏y podstawowe
materia∏y papiernicze oraz sprz´t multimedialny.

Koszt „Klanzowej Akademii Rodzica” to 50.000 z∏ w ca∏oÊci sﬁnansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego. 55%
wydatków stanowi∏y koszty wynagrodzeƒ trenerów prowadzàcych
zaj´cia z rodzicami. Koszt „Klanzowej Akademii Rodzica”, realizowanej w ramach projektu „Z pola do przedszkola – kampania promocyjna na rzecz edukacji ma∏ych dzieci”, to 40.000 z∏, w 99%
sﬁnansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
Koszty wynagrodzeƒ trenerów stanowi∏y 36%, a 14% to Êrodki
przeznaczone na materia∏y dydaktyczne dla rodziców.

WSPARCIE
Do realizacji projektu w∏àczone by∏y partnerskie gminy, na terenie
których realizowane by∏y dzia∏ania. W ka˝dej z gmin wyznaczono
koordynatorów, którzy odpowiadali g∏ównie za rekrutacj´ rodziców do projektu.

JAKOÂå
Podczas realizacji projektów prowadzone by∏y monitoring i ewaluacja projektu przez profesjonalnie przygotowanà do tego osob´.
Ta forma monitorowania dzia∏aƒ okaza∏a si´ trafnym rozwiàzaniem.
Raport, który powsta∏ na zakoƒczenie projektu „Klanzowej Akademii Rodzica”, da∏ wskazówki i sugestie, które zosta∏y wykorzystane
podczas realizacji kolejnego projektu.
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SUKCESY MODELU
Spotkania w ramach „Klanzowej Akademii Rodzica” wyzwoli∏y w rodzicach motywacj´ do aktywnego uczestnictwa
w zaj´ciach, dzielenia si´ doÊwiadczeniami z innymi rodzicami, reﬂeksji nad sobà i nad swojà postawà rodzicielskà.
Zauwa˝alny by∏ post´pujàcy ze spotkania na spotkanie proces integracji grupy rodziców, przejawiajàcy si´ w otwartoÊci
na siebie i innych, sposobach pracy i stopniu zaanga˝owania w dzia∏ania, radoÊci z bycia w grupie. Jako korzyÊci
z „Klanzowej Akademii Rodzica” uczestnicy wskazywali rozwój osobisty, mo˝liwoÊç odkrywania swoich kompetencji,
swego potencja∏u, co wp∏ywa∏o na podwy˝szenie (nierzadko niskiego) poczucia w∏asnej wartoÊci. Poczàtkowe oczekiwania rodziców co do Akademii dotyczy∏y w zdecydowanej wi´kszoÊci spe∏nienia potrzeb dzieci, a nie ich w∏asnych.
Koƒcowa informacja zwrotna pokaza∏a odwrócenie tych proporcji. Rodzice odkryli, ˝e to, co otrzymali od Akademii
w du˝ej mierze dotyczy zaspokojenia ich potrzeb. Byli bardzo zadowoleni z tego odkrycia!
Za sukces mo˝na te˝ uznaç ch´ç dalszego kontynuowania spotkaƒ grupy, pomimo zakoƒczenia projektu. Zawiàzana
wi´ê i potrzeba wymiany doÊwiadczeƒ, oderwania si´ od codziennych obowiàzków sprawi∏y, ˝e rodzice deklarowali
ch´ç udzia∏u w podobnych, nieformalnych grupach wzajemnego wsparcia.
Sukcesem by∏o tak˝e rozstanie si´ dzieci i rodziców na czas spotkaƒ. Okres adaptacyjny dzieci przebiega∏ bardzo szybko, p∏ynnie i bezboleÊnie, a obawy rodziców co do tego, czy moje poradzi sobie na zaj´ciach w grupie przedszkolnej,
zmniejsza∏y si´ ze spotkania na spotkanie.
Okaza∏o si´, ˝e zrealizowany projekt w pe∏ni spe∏ni∏ oczekiwania uczestników szkoleƒ, co znalaz∏o swoje odzwierciedlenie zarówno w wyniku badania ankietowego, przeprowadzonego po zakoƒczeniu cyklu szkoleniowego wÊród
wszystkich beneﬁcjentów, jak i w wyniku przeprowadzonych wywiadów z losowo wybranà grupà beneﬁcjentów. Bardzo pozytywnie oceniono przekazane materia∏y szkoleniowe i pomoce dydaktyczne. Wszyscy beneﬁcjenci, z którymi
przeprowadzono wywiad, zadeklarowali, ˝e wykorzystujà otrzymane materia∏y i ksià˝ki.

09.49

Polskie Stowarzyszenie
Pedagogów i Animatorów
KLANZA Oddzia∏ Bia∏ostocki
5 Z¸OTYCH RAD
Zadbaç o integracj´
Warunkiem pozytywnego odbioru zaplanowanych treÊci szkoleniowych jest stworzenie mi∏ej, ciep∏ej atmosfery
na zaj´ciach i zapewnienie poczucia bezpieczeƒstwa uczestnikom. Jest to mo˝liwe dzi´ki zastosowaniu metod
integracyjnych. Integracja to wa˝ny proces – nale˝y go rozwijaç i piel´gnowaç w trakcie trwania zaj´ç. Dzia∏ania
integracyjne trzeba traktowaç na równi z treÊciami merytorycznymi!
Zach´ciç na poczàtku
Rzadko zdarzajà si´ rodzice, którzy sami z siebie, dla podniesienia swoich kompetencji wychowawczych, chcà
wziàç udzia∏ w Akademii Rodzica i poÊwi´ciç na to swój niezwykle cenny czas. Dopiero w trakcie trwania zaj´ç
wielu z nich uÊwiadamia sobie swoje potrzeby i koniecznoÊç dbania o ich zaspokojenie. Wi´kszoÊç z nich uwa˝a
zaspokojenie potrzeb dzieci za priorytetowe w stosunku do swoich w∏asnych. Warunek uczestnictwa rodzica
w „Klanzowej Akademii Rodzica” po∏àczony zosta∏ z pierwszeƒstwem przyj´cia ich dzieci do „klanzowego przedszkola”, a trzeba przyznaç, ˝e liczba dzieci ch´tnych do udzia∏u w „Spotkaniach z KLANZÑ” by∏a znacznie wi´ksza
ni˝ zaplanowana w projekcie. Dawa∏o to szans´ na spe∏nienie oczekiwaƒ i jednych, i drugich.
Daç mo˝liwoÊç rodzicom obserwacji ich dzieci w grupie
Warto wprowadziç dy˝ury rodziców na zaj´ciach z dzieçmi. Z jednej strony rodzice dy˝urujàcy mogà wesprzeç
dzieci przy ró˝nych czynnoÊciach samoobs∏ugowych, z drugiej – przyjrzeç si´ funkcjonowaniu swego dziecka
w grupie.
Aktywizowaç
Trzeba wprowadzaç aktywne metody pracy, pedagogiki zabawy, które wp∏ywajà na rozluênienie uczestników,
anga˝ujà uczestników w dzia∏ania, tworzà dobrà atmosfer´ w grupie do pracy, co pozwala na lepsze przyswojenie treÊci zawartych w programie. Rodzice wskazujà na du˝e walory poznawcze i emocjonalne takich form
pracy.
Zadbaç o dobrà rekrutacj´
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Pracownia Alternatywnego
Fundacja Dzieci
Niczyje
Wychowania
NAJWA˚NIEJSZE PROJEKTY

O PRACOWNI
Stowarzyszenie, czyli Pracownia Alternatywnego Wychowania,
dzia∏a od 1991 r. Prowadzi autorskie placówki: Ârodowiskowà
Âwietlic´ Socjoterapeutycznà dla Dzieci w wieku przedszkolnym i Ârodowiskowà Âwietlic´ Socjoterapeutycznà dla
Dzieci w wieku szkolnym oraz Telefon Zaufania „Zakr´t”.
Wspó∏pracuje z M∏odzie˝owym OÊrodkiem Socjoterapii
„SOS” Nr 1 w ¸odzi, gdzie funkcjonuje równie˝ hostel dla
m∏odzie˝y znajdujàcej si´ w sytuacji kryzysowej. Podopieczni
Pracowni to dzieci i m∏odzie˝ z ubogich rodzin mieszkajàcych
w centrum ¸odzi i borykajàcych si´ z wieloma problemami.
Dzieci majà trudnà sytuacj´ w domu, ich rodzice nie pracujà,
cz´sto te˝ pijà alkohol lub u˝ywajà przemocy. Podopieczni Pracowni majà problemy w szkole, nie potraﬁà nawiàzywaç relacji
z rówieÊnikami i doros∏ymi. U starszych dzieci problemy te sà
bardzo nawarstwione, dlatego ju˝ 10 lat temu Stowarzyszenie
uznało za zasadne i sensowne rozpocz´cie pracy o charakterze socjoterapeutycznym z dzieçmi w wieku przedszkolnym.
Najm∏odsze dzieci sà najbardziej podatne na wp∏ywy otoczenia: sà bardziej nara˝one na sytuacje wywo∏ujàce urazy emocjonalne, ale te˝ du˝o ∏atwiej jest te urazy niwelowaç.
Pracownia pracuje metodà socjoterapii. Polega ona na korygowaniu urazów powstajàcych u dzieci na skutek negatywnych
doÊwiadczeƒ w kontakcie z otoczeniem. Metoda socjoterapii
zak∏ada bliski i szczery kontakt doros∏ego z dzieckiem, który
jest mo˝liwy tylko dzi´ki zaufaniu, na które Pracownia musi
zapracowaç, pokazujàc dzieciom swoje prawdziwe emocje,
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dotrzymujàc obietnic, b´dàc z nimi w trudnych chwilach.
W placówkach nie ma oddzielnych godzin zaj´ç socjoterapii, jest to metoda, która stanowi podstaw´ wszystkich zaj´ç
prowadzonych z dzieçmi – teatralnych, j´zykowych, matematycznych, plastyczno-konstrukcyjnych i innych.
Grupa przedszkolna ma zaj´cia od poniedzia∏ku do piàtku od
godziny 8 do 14, starsze dzieci spotykajà si´ w godzinach od
15.00 do 20.00. Telefon Zaufania dzia∏a w Êrody w godzinach
16.00–22.00 oraz w weekendy: w soboty od godziny 10.00
do niedzieli do godziny 22.00 (36 godzin bez przerwy).
Jednym z wa˝niejszych osiàgni´ç sà odwiedzajàcy Pracowni´ po latach absolwenci przedszkola i Êwietlicy, którzy
opowiadajà o swoim ˝yciu. Wielu z nich ukoƒczy∏o szko∏y,
znalaz∏o prac´, za∏o˝y∏o rodzin´. Wa˝ne jest to, ˝e pami´tajà
o Stowarzyszeniu. To oznacza, ˝e Êwietlica wcià˝ jest dla nich
wa˝nym miejscem.

Akademia Sport, Nauka, Sztuka – projekt realizowany jest jednoczeÊnie w 6 Êwietlicach w Polsce. W ramach programu
odbywajà si´ zaj´cia w trzech wy˝ej wymienionych dziedzinach. Dzieci uczà si´ m.in.: p∏ywania, taƒców, malowania, a potem
spotykajà si´, aby wymieniaç si´ doÊwiadczeniami i uczyç od siebie nawzajem.
Jestem obywatelem – projekt realizowany jest w partnerstwie Êwietlic z ¸odzi, Wroc∏awia i Krakowa. Jego celem jest
propagowanie wÊród m∏odzie˝y aktywnej postawy obywatelskiej, pog∏´bianie wiedzy na temat demokracji. Prowadzone sà
te˝ warsztaty na temat radzenia sobie ze stresem, rozwiàzywania konﬂiktów itp.
Nasze przedszkole – projekt realizowany jest w grupie przedszkolnej. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych
oraz wspomaganie rozwoju spo∏ecznego, emocjonalnego i moralnego. W ramach projektu prowadzone sà zaj´cia j´zykowe,
matematyczne, przyrodnicze, teatralne, muzyczne, prozdrowotno-ruchowe, moralno-etyczne, plastyczno-konstrukcyjne.
Przysz∏oÊç dla m∏odzie˝y – projekt ma na celu rozwijanie zainteresowaƒ oraz poszerzanie umiej´tnoÊci interpersonalnych. W drugiej cz´Êci projektu podopieczni zapoznajà si´ z zasadami funkcjonowania rynku pracy.

W chwili obecnej, poza placówkami dla dzieci i m∏odzie˝y,
Pracownia Alternatywnego Wychowania prowadzi dzia∏alnoÊç
szkoleniowà. Organizuje i prowadzi autorskie warsztaty i treningi psychospo∏eczne o ró˝norodnej tematyce, mi´dzy innymi we wspó∏pracy z Wy˝szà Szko∏à Edukacji Zdrowotnej
w ¸odzi prowadzi studia podyplomowe z zakresu socjoterapii,
co roku organizuje ogólnopolskie konferencje socjoterapii.
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Pracownia Alternatywnego
Wychowania
MODELOWE DZIA¸ANIE
Âwietlica dla dzieci w wieku przedszkolnym
INSPIRACJE
Jednà z za∏o˝ycielek stowarzyszenia Pracowni Alternatywnego Wychowania jest wspó∏twórczyni metody socjoterapii Ewa
Rose-Alster. Metoda socjoterapii polega na niwelowaniu urazów, a wi´c w praktyce – na planowaniu i organizowaniu sytuacji
korygujàcych, stanowiàcych przeciwieƒstwo trudnych wydarzeƒ,
które przyczyni∏y si´ do powstania zaburzonego zachowania,
szkodliwych dla dziecka i otoczenia emocji oraz negatywnego sàdu
o rzeczywistoÊci. Zespó∏ wychowawców dokonuje obserwacji zaburzonych zachowaƒ u dzieci, przygotowuje diagnozy w czterech
obszarach: kontaktów z doros∏ymi, kontaktów z rówieÊnikami, stosunków do zadaƒ i myÊlenia o samym sobie. Na podstawie diagnoz przeprowadzane sà sytuacje korygujàce, które majà na celu
zmniejszenie urazów poszczególnych dzieci
Stowarzyszenie powsta∏o, aby tà metodà pracowaç z jak najwi´kszà
liczbà dzieci oraz popularyzowaç jà wÊród psychologów i pedagogów w naszym kraju. Po stworzeniu M∏odzie˝owego OÊrodka
Socjoterapii „SOS” i Ârodowiskowej Âwietlicy Socjoterapeutycznej
dla Dzieci w wieku szkolnym, w 1999 r. zespó∏ wychowawców
postanowi∏ rozszerzyç dzia∏alnoÊç o grup´ przedszkolnà.

DZIA¸ANIA
Âwietlica dla dzieci w wieku przedszkolnym zosta∏a stworzona,
aby zapewniç opiek´ dzieciom z rodzin, których nie staç by∏o na
op∏acenie innego przedszkola. Pierwszym kryterium przyj´cia do
przedszkola jest wi´c sytuacja domowa dziecka oraz korzystanie z pomocy miejskiego oÊrodka pomocy spo∏ecznej (MOPS).
W∏aÊnie t´ instytucj´ PAW prosiła na poczàtku swojej dzia∏alnoÊci
o dane dzieci, które potrzebujà pomocy i mog∏yby ucz´szczaç do
placówki. Oprócz tego pierwszymi przedszkolakami PAW by∏o
m∏odsze rodzeƒstwo oraz sàsiedzi i koledzy podopiecznych PAW
ze szkolnej grupy Êwietlicowej.

Pierwszym etapem tworzenia Êwietlicy dla dzieci przedszkolnych
by∏o zebranie zespo∏u, który chcia∏ w niej pracowaç. Póêniej
zacz´∏a si´ rekrutacja dzieci, w której pomogli MOPS, kuratorzy i opiekunowie spo∏eczni oraz starsi podopieczni PAW.
Na szcz´Êcie organizacja nie musiała staraç si´ o lokal – mogła
skorzystaç z pomieszczeƒ przedszkola, które od poczàtku dzia∏a∏o
w tym samym miejscu, co Êwietlica dla dzieci w wieku szkolnym.
W ramach dzia∏alnoÊci Êwietlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym
zaj´cia odbywajà si´ od poniedzia∏ku do piàtku, w godzinach
8.00–14.00. Grupa liczy obecnie 18 maluchów, w wieku od 3 do
5 lat. Dzieci nie dzielà na grupy, po prostu w trakcie zaj´ç starszym
przedszkolakom stawia si´ wy˝sze wymagania lub daje dodatkowe polecenia. Dla ka˝dego dziecka PAW tworzy indywidualny
plan rozwoju i w pracy z nim k∏adzie nacisk na te sfery, w których
ma najwi´ksze deﬁcyty. Aby mo˝liwe by∏o wype∏nienie wszystkich zamierzeƒ dotyczàcych ka˝dego podopiecznego, na ka˝dym
dy˝urze z maluchami jest 3 wychowawców. Zaj´cia j´zykowe,
matematyczne, czyli przygotowujàce dzieci do nauki szkolnej, prowadzone sà w formie zabawy, w której dzieci ch´tnie uczestniczà,
aby nie tworzyç atmosfery przymusu, która w przysz∏oÊci mo˝e
przerodziç si´ w uraz szkolny. Zaj´cia przyrodnicze, plastycznokonstrukcyjne czy muzyczne cz´sto majà charakter eksperymentowania, co rozwija dzieci´cà wyobraêni´, rozbudza ciekawoÊç
Êwiata oraz uczy kreatywnoÊci. Najwa˝niejszy jednak jest rozwój
spo∏eczny i emocjonalny ka˝dego dziecka, dlatego PAW tworzy
indywidualne diagnozy socjoterapeutyczne, pomaga dzieciom
odreagowaç nagromadzone negatywne emocje, wzmacnia ich
poczucie w∏asnej wartoÊci, pokazuje im ich mocne strony i pomaga pracowaç nad s∏aboÊciami. Uczy dzieci kolegowania si´,
rozwiàzywania konﬂiktów, mówienia wprost o swoich potrzebach
i wyra˝ania swojego zdania.
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Âwietlica dla dzieci w wieku przedszkolnym
FINANSE
Co roku, latem, odbywajà si´ 10-dniowe obozy dla maluchów. Jest to okazja do zintensyﬁkowania ca∏orocznych dzia∏aƒ,
pokazania dzieciom nowych miejsc. PAW utrzymuje te˝ bliski
kontakt z rodzicami podopiecznych, których odwiedza
w domach, ustala wspólnà strategi´ pracy z dzieckiem. Cz´sto pomaga im te˝ w za∏atwianiu spraw urz´dowych i w znalezieniu pracy, aby domowa sytuacja dzieci tak˝e si´ poprawi∏a. Wspó∏pracuje
ze szko∏ami i „zerówkami”, do których podopieczni organizacji
b´dà ucz´szczaç.
G∏ównym problemem w funkcjonowaniu Êwietlicy jest brak Êrodków
ﬁnansowych. Ma∏o jest grantodawców, których beneﬁcjentami sà
najm∏odsze dzieci, stàd niewielkie mo˝liwoÊci doﬁnansowania.

ZASOBY
W Ârodowiskowej Âwietlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci w wieku
przedszkolnym pracuje obecnie 12 wychowawców, psychologów,
pedagogów oraz studentów ostatnich lat tych kierunków. Wszyscy
ukoƒczyli studium socjoterapii. Aby przedszkole mog∏o dzia∏aç, potrzebni sà przede wszystkim zaanga˝owani doroÊli, którzy potraﬁà
pracowaç metodà socjoterapii i chcà pomagaç dzieciom i ich rodzinom, nie tylko w godzinach pracy na dy˝urach, lecz tak˝e poza
nimi. Podstawowymi kompetencjami do pracy metodà socjoterapii sà gotowoÊç niwelowania w∏asnych trudnoÊci w kontaktach
z dzieçmi, umiej´tnoÊç pracy w zespole, traktowanie wychowanków z szacunkiem i utrzymywanie z nimi partnerskich relacji.

Przedsi´wzi´cie ﬁnansowane jest g∏ównie z grantów, darowizn
osób prywatnych oraz Êrodków w∏asnych. Najwi´cej Êrodków
poch∏aniajà op∏acenie czynszu za lokal i rachunków oraz wynagrodzenia dla wychowawców (ok. 7.000 z∏ miesi´cznie). PAW dba
tak˝e o zakup lub zdobycie materia∏ów do zaj´ç i pomocy edukacyjnych (400 z∏ miesi´cznie). Raz na dwa miesiàce wydaje 700 z∏
na op∏acenie konsultanta, który prowadzi dwudniowe spotkania
zespo∏u i pomaga w ewaluacji pracy. Koszt wy˝ywienia to ok.
1.000 z∏ miesi´cznie. Raz do roku PAW organizuje te˝ obóz letni
dla maluchów, który kosztuje oko∏o 10.000 z∏.

SUKCESY MODELU
Najwi´kszym sukcesem jest to, ˝e uda∏o si´ stworzyç bezpieczne miejsce dla dzieci, w którym odwa˝ajà si´ odreagowywaç trudne emocje, prze∏amywaç swoje s∏aboÊci i obdarzaç zaufaniem ludzi tu pracujàcych.

5 Z¸OTYCH RAD
Bàdê blisko z dzieckiem i rozmawiaj z nim szczerze, uzasadniajàc swoje decyzje i ewentualne zakazy.
Dzieci sà màdre – s∏uchaj ich i pomagaj zaspokajaç ich potrzeby.

WSPARCIE
W trakcie swojej dzia∏alnoÊci Êwietlica dla dzieci w wieku przedszkolnym korzysta∏a ze wsparcia ﬁnansowego takich instytucji, jak
miejski oÊrodek pomocy spo∏ecznej, Urzàd Miasta ¸odzi oraz Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego. Finansowo i rzeczowo wspierajà PAW te˝ sponsorzy prywatni.

Zbierz grup´ doros∏ych, którzy chcà si´ zaanga˝owaç w poprawianie ˝ycia dzieci.
Nie zmuszaj dzieci do wykonywania poleceƒ – pos∏uchaj, dlaczego im si´ nie podobajà, i pracuj nad atrakcyjnoÊcià
swoich propozycji, aby dzieci same chcia∏y si´ w∏àczyç.
JeÊli chcesz nauczyç dzieci kolegowania si´, radzenia sobie z problemami, szacunku do ludzi, sam musisz to umieç
– dzieci najszybciej uczà si´ przez modelowanie.

JAKOÂå
EfektywnoÊç pracy sprawdzana jest na konsultacjach, które
odbywajà si´ co dwa miesiàce i prowadzone sà przez socjoterapeut´ z zewnàtrz. Gwarantuje to bezstronnoÊç i Êwie˝e spojrzenie na prac´. Na tych spotkaniach przygotowywane sà diagnozy
dzieci i plany zaj´ç na kolejne dni oraz omawiane w∏asne trudnoÊci
w pracy z dzieçmi.

JeÊli chodzi o materia∏y potrzebne do prowadzenia przedszkola,
to placówka nie ró˝ni si´ niczym od publicznych przedszkoli. Dysponuje lokalem o du˝ej powierzchni z kuchnià, jadalnià, bawialnià,
salà komputerowà. Urzàdzony zosta∏ tak˝e tzw. kàcik przedszkolny z mebelkami dostosowanymi do wzrostu i potrzeb dzieci,
zabawkami i pomocami edukacyjnymi. Codziennie przedszkolaki jedzà Êniadanie i ciep∏y posi∏ek w porze obiadowej. W pracy
przydaje si´ te˝ du˝a liczba materacy zgromadzonych w bawialni,
na których w trakcie zaj´ç ruchowych dzieci odreagowujà nagromadzone emocje.
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Spo∏eczno-OÊwiatowe Stowarzyszenie
Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepe∏nosprawnym „Edukator”
O STOWARZYSZENIU

NAJWA˚NIEJSZE PROJEKTY

Spo∏eczno-OÊwiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepe∏nosprawnym „Edukator” w ¸om˝y rozpocz´∏o
swojà dzia∏alnoÊç w 1999 r. Stowarzyszenie powsta∏o z potrzeby serca i z koniecznoÊci dzia∏ania grupy osób, które
ca∏y okres swojej pracy zawodowej ∏àczà z pracà dla innych.
Akcja likwidacji ma∏ych szkó∏ zapoczàtkowana przez jednostki samorzàdów terytorialnych ró˝nego szczebla utworzy∏a
ogromnà rzesz´ pokrzywdzonych, którzy szukali ratunku i pomocy. Rok 2000 by∏ szczególnie nieprzyjazny dla ma∏ych szkó∏.
Gminy ze wzgl´dów ekonomicznych masowo likwidowa∏y
placówki, nie respektujàc zupe∏nie wzgl´dów spo∏eczno
-kulturowych, nie s∏uchajàc g∏osów mieszkaƒców wsi. Stowarzyszenie SOS „Edukator” rozpocz´∏o dzia∏ania majàce na
celu popraw´ tego stanu rzeczy.
Od 1 wrzeÊnia 2000 r. Stowarzyszenie sta∏o si´ organem
prowadzàcym dwie wiejskie szko∏y: Lutostaƒ (gmina ¸om˝a)
i Konopki Pokrzywnica (gmina Zawady). Spektakularna inauguracja roku szkolnego w Lutostani, z udzia∏em Pani Jolanty KwaÊniewskiej, ma∏˝onki ówczesnego Prezydenta RP
sprawi∏a, ze Stowarzyszenie „Edukator” sta∏o si´ nagle znane
w ca∏ej Polsce.
Dzisiaj, po 10 latach funkcjonowania, jest jedynà w Polsce organizacjà po˝ytku spo∏ecznego, która jest organem
prowadzàcym szko∏y wiejskie nie lokalnie, lecz na terenie
bardzo rozleg∏ym i w miejscowoÊciach bardzo oddalonych od
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siedziby stowarzyszenia. Aktualnie prowadzi 26 szkól podstawowych i dwa przedszkola oraz 28 innych form wychowania
przedszkolnego. Baz´ stanowià placówki szkolne dzia∏ajàce
w 4 województwach (podlaskim, warmiƒsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim), w 16 powiatach na terenie 21 gmin.
G∏ównym obszarem dzia∏ania ∏om˝yƒskiego Stowarzyszenia SOS„Edukator” jest edukacja, ze szczególnym naciskiem na wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkaƒców
ma∏ych Êrodowisk wiejskich. Stowarzyszenie realizuje swoje
cele w tej dziedzinie m.in. poprzez: pozyskiwanie funduszy
pozabud˝etowych, przeznaczonych na doposa˝anie szkó∏
wiejskich w nowoczesny sprz´t i Êrodki dydaktyczne, wspieranie i rozwijanie lokalnych inicjatyw obywatelskich poprzez
organizowanie i prowadzenie ró˝norodnych form edukacyjnych dla doros∏ych mieszkaƒców wsi, w ramach projektów
realizowanych z funduszy grantowych i unijnych, prowadzenie
OÊrodka Wiejskich Inicjatyw Obywatelskich, który koordynuje i promuje dzia∏ania na rzecz umacniania spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego na Podlasiu, Mazowszu i Mazurach.

AktywnoÊç mieszkaƒców wsi drogà do spo∏eczeƒstwa obywatelskiego
Szkolenia mieszkaƒców wsi, w których funkcjonowa∏y szko∏y stowarzyszenia, z zakresu praw i obowiàzków obywatelskich
oraz zasad i mo˝liwoÊci zak∏adania lokalnych stowarzyszeƒ.
Podnoszenie i zmiana kwaliﬁkacji zawodowych mieszkaƒców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
Ogromna liczba kursów i szkoleƒ o tematyce rolniczej, przygotowujàcych mieszkaƒców wsi do wejÊcia do Unii Europejskiej.
W 2004 r. zapoznawa∏o ich z prawem unijnym. Dzi´ki tym projektom wszystkie szko∏y stowarzyszenia zosta∏y wyposa˝one
w nowoczesne pracownie komputerowe.
Szko∏a wiejska lokalnym centrum edukacyjno-doradczym rolników
Profesjonalne szkolenia i doradztwo w zakresie pisania wniosków o dotacje unijne.
Rozwijanie zadatków na ciekawoÊç Êwiata wÊród uczniów szkó∏ wiejskich poprzez treningi skutecznego
uczenia si´
Wspomaganie uczniów i nauczycieli szkó∏ wiejskich. Treningi skutecznego nauczania i uczenia si´.
Wiejski inkubator przedsi´biorczoÊci – szansà na aktywizacj´ zawodowà m∏odych bezrobotnych mieszkaƒców wsi – szkolenia dla m∏odych mieszkaƒców wsi z zakresu przedsi´biorczoÊci.
Teatr – szko∏à ˝ycia, czyli drama na zaj´ciach j´zykowych sposobem na poprawienie standardów nauczania
w ma∏ych szko∏ach wiejskich
Atrakcyjny projekt dla uczniów i nauczycieli, popularyzujàcy nowoczesne metody i techniki nauczania i uczenia si´.
Projekt propagowania alternatywnej edukacji przedszkolnej
Przeciwdzia∏anie komercjalizacji us∏ug edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci wiejskich w wieku przedszkolnym. Przy wszystkich prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” szko∏ach od
2004 r. prowadzone sà ró˝ne formy edukacji przedszkolnej, z których korzystajà dzieci wiejskie w wieku 3–5 lat.
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Prowadzenie szkó∏ przez zewn´trznà organizacj´ po˝ytku publicznego non proﬁt

INSPIRACJA
Pomys∏ ratowania wiejskich szkó∏ przynios∏o samo ˝ycie. Wiosnà
2000 r. jeden spoÊród cz∏onków ówczesnego zarzàdu ca∏kiem
przypadkowo natknà∏ si´ na seri´ artyku∏ów w lokalnej prasie, które tytu∏ami porusza∏y serce d∏ugoletniego pedagoga. Nie mo˝na
by∏o nie zareagowaç na takie tytu∏y: „CzterdzieÊci jeden dramatów”, „Mieszkaƒcy Lutostani chcà za wszelkà cen´ ocaliç szko∏´”,
„Nikt nas nie s∏ucha”, „Gminy z obszaru dawnego województwa
∏om˝yƒskiego chcà zlikwidowaç 41 szkó∏. Prac´ mo˝e straciç
oko∏o 300 nauczycieli”. Kierujàc si´ impulsem serca, Stowarzyszenie nawiàzało kontakt z mieszkaƒcami Lutostani. Wówczas jeszcze
nie wiedziało, jak mo˝e im pomóc; głównymi celami były: pomóc
CHCEMY I MUSIMY. Rozwiàzania i pomys∏y zrodzi∏y si´ szybko,
zgodnie z maksymà: „potrzeba jest matkà wynalazku”.

DZIA¸ANIA
Wypracowany model ratowania i prowadzenia placówek
oÊwiatowych przez ∏om˝yƒskie Stowarzyszenie „Edukator” zosta∏ sprawdzony przez 10 lat. Jak to si´ dzieje, ˝e Stowarzyszenie prowadzi szko∏y? Szko∏a wiejska z oddzia∏em przedszkolnym
i innà formà wychowania przedszkolnego, zlikwidowana przez
jednostk´ samorzàdu terytorialnego, traﬁa do Stowarzyszenia na
wyraêne ˝yczenie rodziców i Êrodowiska lokalnego. Jest to wa˝ny
element modelu – by Êrodowisko lokalne zjednoczy∏o swoje si∏y
w obronie szko∏y i ˝eby czu∏o si´ za nià wspó∏odpowiedzialne,
bowiem cz´sto przej´cie szko∏y od samorzàdu jest prawdziwà
„drogà przez m´k´”. Stowarzyszenie, po przeprowadzeniu
spotkaƒ informacyjnych z mieszkaƒcami wsi, realizuje ca∏à procedur´ organizacyjnà szko∏y, zgodnie z ustawà o systemie oÊwiaty.
W negocjacjach zawsze zabiega o to, by szko∏a zachowa∏a status
placówki publicznej, ze wzgl´du na korzystniejsze zasady ﬁnansowania. Obecnie na 26 prowadzonych przez Stowarzyszenie szkó∏
tylko trzy posiadajà status szkó∏ niepublicznych z uprawnieniami
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szko∏y publicznej. Pozosta∏e 23 sà szko∏ami publicznymi. Uratowane szko∏y funkcjonujà pod szyldem „Edukatora” w budynku
nieodp∏atnie u˝yczonym przez gmin´. Organami szko∏y sà: dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców. Rada rodziców opiniuje
i wskazuje kandydata na stanowisko dyrektora. Wskazany kandydat,
jeÊli spe∏nia wymogi formalne i kwaliﬁkacje, posiada doÊwiadczenie
i ma nienagannà opini´, zwykle jest powo∏ywany na stanowisko
przez organ prowadzàcy.
Powo∏any przez Stowarzyszenie dyrektor dobiera i anga˝uje
kadr´ pedagogicznà, majàc oczywiÊcie na wzgl´dzie wszelkie
wymogi ustawowe, dotyczàce kwaliﬁkacji oraz potrzeby organizacyjne szko∏y. Wymogiem koniecznym jest taki dobór kadry, aby
zabezpiecza∏a fachowców do wszystkich przedmiotów nauczania.
W szko∏ach SOS cz´sto zatrudniani sà specjaliÊci z placówek
samorzàdowych. Nauczyciele ci ch´tnie korzystajà z mo˝liwoÊci
pracy w szko∏ach, które s∏ynà z dobrej atmosfery i organizacji pracy oraz przyjaznych warunków nauczania i wychowania. Umowy
o prac´ z dyrektorami szkó∏ zawiera prezes zarzàdu Stowarzyszenia jako pracodawca. Dyrektorzy szkó∏ sà upowa˝nieni przez
zarzàd Stowarzyszenia do zawierania umów o prac´ ze wszystkimi, przewidzianymi w projektach organizacyjnych, pracownikami
placówki. Arkusze organizacyjne wszystkich szkó∏ sà konsultowane i zatwierdzane w Stowarzyszeniu. Stowarzyszenie „Edukator”
wype∏nia wszystkie obowiàzki, zadania i funkcje nale˝àce do organów prowadzàcych placówki oÊwiatowe.

FINANSOWANIE
Najwa˝niejsze i najbardziej skomplikowane zadania dotyczà obs∏ugi
ﬁnansowo-kadrowej szkó∏. Ten model zarzàdzania i ﬁnansowania
jest absolutnie nowatorski i autorski. Ka˝da szko∏a posiada w∏asny

REGON, ale NIP jest jeden. Przy koncie bankowym Stowarzyszenia sà wyodr´bnione subkonta dla poszczególnych placówek.
Szko∏y ﬁnansowane sà w ca∏oÊci z funduszy przekazywanych przez
jednostk´ samorzàdu terytorialnego. WysokoÊç tych funduszy
ustalana jest przez poszczególne gminy na ka˝dy rok bud˝etowy
i zale˝y od kilku czynników, m.in.
• liczby uczniów w szkole,
• statusu szko∏y,
• Êredniego kosztu utrzymania uczniów w szko∏ach tego samego
typu na terenie danej gminy.
Zarzàdzanie ﬁnansami szkó∏ SOS poddane jest restrykcyjnym wymogom: nie wolno w skali roku wydaç na utrzymanie placówki
wi´cej, ni˝ przewiduje ustalony z gminà bud˝et. Dyrektorzy szkó∏
sà dok∏adnie zorientowani, jakimi funduszami mogà dysponowaç.
Na ka˝dy rok opracowujà, pod opiekà kompetentnych pracowników biura, preliminarze bud˝etowe, które pozwalajà na racjonalne
gospodarowanie posiadanymi Êrodkami.
WÊród planowanych wydatków co roku sà te same priorytety:
1. Wynagrodzenia i pochodne.
2. Koszty utrzymania budynku.
3. Op∏aty za niezb´dne us∏ugi zewn´trzne.
Dopiero po zabezpieczeniu tych kosztów SOS mo˝e planowaç
wydatki na sprz´t i wyposa˝enie oraz niezb´dne remonty bie˝àce.
Koszt rocznego utrzymania szko∏y w systemie zarzàdzania,
w zale˝noÊci od kubatury budynku i systemu ogrzewania, waha si´
od 250 do 350 tys. zł.
Podstawowe dzia∏ania szkó∏ ﬁnansowane sà z subwencji oÊwiatowej,
przekazywanej przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego, zgodnie
z zapisami ustawy o systemie oÊwiaty. W niektórych przypadkach
sà to Êrednie koszty utrzymania ucznia w gminie. Marzeniem jest
to, aby uczniowie szkó∏ SOS byli ﬁnansowani na tym samym poziomie, co inni w gminie. Niestety, nie mo˝na tego wyegzekwowaç od
niektórych samorzàdów, które traktujà szko∏y prowadzone przez
organizacje po˝ytku publicznego jako „prywatne”.

Wdro˝enie takiego modelu pracy trudno jest wyceniç w konkretnych kwotach; zale˝ne to jest od otrzymywanych dotacji z gmin
(kalkulacje dotacji ustalane sà wed∏ug „metryczki oÊwiatowej ministerstwa” i wp∏yw ma na to liczba dzieci ucz´szczajàcych do przedszkola oraz liczba dzieci ucz´szczajàcych do szko∏y podstawowej).
Centralne zarzàdzanie przez Stowarzyszenie wi´kszà iloÊcià
szkó∏ pozwala na okresowe uzupe∏nienie braków ﬁnansowych
w poszczególnych placówkach i terminowe wyp∏aty nale˝nych
Êwiadczeƒ.
Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e kwoty przyznane przez jednostki samorzàdu terytorialnego. na prowadzenie szkó∏ przekazywane sà w 12 miesi´cznych ratach. Jest to bardzo wa˝ny czynnik,
cz´sto nieco utrudniajàcy realizacj´ niektórych zadaƒ bie˝àcych,
jak choçby zakup opa∏u – najcz´Êciej jest to wydatek znacznie
przekraczajàcy miesi´czny limit otrzymanych Êrodków. W takich
sytuacjach „Edukator” stosuje wewn´trzny system „przesuwania”
Êrodków na czas okreÊlony. „Po˝ycza” od szkó∏ bogatszych dla
biedniejszych. Po kilku miesiàcach wszystko musi si´ zbilansowaç,
bowiem nie wolno wykorzystywaç Êrodków z jednej gminy na
rzecz szko∏y z innej gminy. Nieco ∏atwiej jest w przypadkach, gdy
na terenie jednej gminy SOS prowadzi kilka szkó∏. Krótko mówiàc,
zarzàdzanie ﬁnansami szkó∏ Stowarzyszenia, odbywa si´ tak, jak
w niezbyt zamo˝nej rodzinie, która nigdy nie korzysta z kredytu. Taka rodzina wydatki dostosowuje do posiadanych funduszy,
ustalajàc bezwzgl´dnie obowiàzujàcà kolejnoÊç realizacji.

ZASOBY
Poniewa˝ „Edukator” wspó∏pracuje z gminami o bardzo zró˝nicowanej kondycji ﬁnansowej, szko∏y SOS równie˝ sà ró˝nie ﬁnansowane. Powstaje pytanie: jak nad tym wszystkim zapanowaç?
Jest to mo˝liwe dzi´ki odpowiedniej kadrze fachowców oraz
odpowiednio dobranym i stosowanym programom komputerowym. Warto podkreÊliç, ˝e bez zastosowania technik informatycznych model zarzàdzania szko∏ami nie móg∏by funkcjonowaç.
Szko∏y SOS posiadajà bardzo du˝à autonomi´. Niemal wszystko,
co dzieje si´ w szkole i Êrodowisku, zale˝y od zaanga˝owania ka-
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dry pedagogicznej i lokalnego Êrodowiska. Inicjatywy w∏asne poszczególnych szkó∏ sà przez Stowarzyszenie propagowane jako
pomys∏y do ewentualnego wykorzystania przez innych.
Kolejnym, wa˝nym elementem modelu prowadzenia szkó∏ sà
wspólne projekty. Pracownicy i wolontariusze skupieni przy
zarzàdzie stowarzyszenia majà doskona∏e rozeznanie potrzeb na
dzia∏ania edukacyjne i obywatelskie w lokalnych Êrodowiskach.
Dzi´ki temu „Edukator” opracował i zrealizował ogromnà iloÊç
zadaƒ projektowych, adresowanych do wszystkich pokoleƒ
mieszkaƒców ma∏ych Êrodowisk wiejskich.
Przy projektach „wymyÊlonych” w zarzàdzie Stowarzyszenia zawsze zatrudniani sà nauczyciele SOS, którzy dzi´ki projektom
wzbogacajà swojà wiedzà i warsztat pracy, a jednoczeÊnie stajà si´
swoistymi „ekspertami” w wielu dziedzinach. Podnosi to presti˝
i wiejskiej szko∏y, i nauczycieli i Stowarzyszenia. W wielu szko∏ach
„Edukatora” powstajà równie˝ samodzielne projekty realizowane
lokalnie.
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Model prowadzenia szkół wiejskich nie odbiega od standardów
samorzàdowych, ale sà to szko∏y taƒsze i bardziej efektywne. Zwi´kszony wymiar godzin pracy nauczycieli do 22 godzin tygodniowo
i motywacyjny system wynagradzania (za wyniki i zaanga˝owanie
na rzecz Êrodowiska, a nie za status) wyzwalajà ich aktywnoÊç
i pozwalajà na zaanga˝owanie w realizacj´ dzia∏aƒ w ramach projektów s∏u˝àcych ca∏emu Êrodowisku. Inicjatywy i projekty SOS
adresowane zarówno do uczniów, jak i do doros∏ych mieszkaƒców
wsi, sprawiajà, ˝e „szko∏a jest sercem wsi”. Szko∏y „Edukatora” to
lokalne centra kultury, które realizujà zadania oÊwiatowe efektywniej ni˝ placówki prowadzone przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego. Najbardziej widaç to na przyk∏adzie dwóch miejskich
przedszkoli niepublicznych, na których bud˝et miasta oszcz´dza co
roku ponad pół miliona z∏otych. Mimo obni˝onej o 25% dotacji
placówki SOS sà najbardziej obleganymi przez rodziców przedszkolami w mieÊcie.
Priorytetem najwy˝szej rangi jest w pracy „Edukatora” troska
o poziom i skutecznoÊç nauczania i wychowania. SOS wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym. Bardzo du˝o warsztatów
i profesjonalnych szkoleƒ realizuje przy okazji licznych projektów,
umo˝liwiajàc nauczycielom nieodp∏atny udzia∏ w doskonaleniu zawodowym i w wymianie doÊwiadczeƒ.

SUKCESY MODELU
Efektem dzia∏aƒ sà: wysokie wyniki nauczania, pozytywna opinia rodziców i w∏adz samorzàdowych, dobre wyposa˝enie
szkó∏ w sprz´t i pomoce, systematycznie wykonywane remonty, systematycznie nap∏ywajàce wnioski o przej´cie i prowadzenie nowych placówek.
Po 10 latach doÊwiadczeƒ z ca∏à odpowiedzialnoÊcià Stowarzyszenie mo˝e stwierdziç, ˝e jego model zarzàdzania
szko∏ami jest racjonalny, skuteczny, odbiurokratyzowany, efektywny. Jego najwi´kszà zaletà jest trwa∏oÊç i skutecznoÊç
rozwiàzaƒ. Przez 10 lat funkcjonowania (∏àcznie z oddzia∏ami zamiejscowymi) organizacja uratowała w systemie
zarzàdzania 36 szkó∏ wiejskich i dwa miejskie przedszkola. Tylko trzy szko∏y musiała zamknàç z powodu drastycznego
spadku liczby dzieci, tj. poni˝ej 20 w klasach 0–VI.
Efekty pracy wi´kszoÊci szkó∏ SOS sà imponujàce. Od wielu lat gromadzi dane o wynikach nauczania, publikowane
przez OKE. Co roku ok. 60% szkó∏ SOS zajmuje pierwsze i drugie miejsca na tle szkó∏ samorzàdowych w swoich
gminach. Wszystkie szko∏y Stowarzyszenia sà postrzegane w Êrodowiskach jako bardzo przyjazne dla dzieci. Nie ma
w nich agresji, k∏opotów z u˝ywkami, nie wyst´pujà zjawiska uzale˝nieƒ. Ma∏a liczba uczniów sprawia, ze ka˝de dziecko jest widoczne, a jego ewentualne problemy sà ∏atwo dostrzegalne.

5 Z¸OTYCH RAD
Przy podejmowaniu jakiejkolwiek inicjatywy najpierw pytaj, co jest do zrobienia, kto mo˝e to zrobiç, nast´pnie
ustal kto mo˝e pomóc i ile to kosztuje. A na koniec zapytaj, czy b´dzie za to wynagrodzenie.

W szko∏ach i wszystkich placówkach „Edukatora” daje si´ ogromnà
swobod´ dzia∏ania dyrektorom, radom pedagogicznym i radom
rodziców, co rozwija ich kreatywnoÊç. Ma∏a liczebnoÊç klas pozwala dotrzeç do ka˝dego ucznia, rodzice sà cz´Êcià szko∏y, która ˝yje
sprawami wsi i lokalnego Êrodowiska.

Zarzàdzajàc (czymkolwiek), zawsze stosuj zasady fair play i wysokà kultur´ bycia w stosunku do wszystkich,
z którymi si´ na swojej drodze zetkniesz.

Bardzo wa˝nym czynnikiem, wp∏ywajàcym na trwa∏oÊç i skutecznoÊç naszego modelu zarzàdzania szko∏ami, jest fakt, ˝e „Edukator” jest niezale˝nà organizcjà nieuwik∏anà w ˝adne lokalne spory
i rozgrywki, które najcz´Êciej parali˝ujà lub wr´cz uniemo˝liwiajà
podejmowanie nawet najcenniejszych, najbardziej po˝àdanych
i korzystnych lokalnie inicjatyw.

Nie licz od razu na wielkie sukcesy, cokolwiek to znaczy. Umiej´tnoÊç czerpania radoÊci z drobnych, na pozór,
osiàgni´ç to klucz do powodzenia i si∏a do pokonywania licznych przeciwnoÊci, które pi´trzà si´ na ˝yciowych
drogach ludzi niepokornych, kreatywnych.

W procesie obrony np. szko∏y nie zniech´caj si´ brakiem wsparcia czy wr´cz przeszkadzaniem przez niektórych
urz´dników; zawsze stawaj po stronie skrzywdzonych i niezaradnych.

Staraj si´ dobieraç wspó∏pracowników zgodnie z maksymà: „cz∏owiek jest tyle wart, ile drugiemu pomóc zdo∏a”.
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MODELOWE DZIA¸ANIE

O STOWARZYSZENIU
Stowarzyszenie „DoroÊli – Dzieciom” w S´pólnie Krajeƒskim
powsta∏o w 1999 r. z woli kilkunastu osób, którym „chcia∏o si´
chcieç robiç coÊ wi´cej dla innych”. G∏ówne obszary dzia∏ania
to szeroko rozumiane: edukacja i pomoc spo∏eczna oraz informacja i kultura. Swoimi dzia∏aniami obejmuje dzieci od urodzenia, m∏odzie˝, rodziców, osoby pracujàce z dzieçmi oraz osoby
doros∏e znajdujàce si´ w trudnych sytuacjach ˝yciowych.
W chwili obecnej Stowarzyszenie prowadzi: Niepublicznà
Placówk´ Doskonalenia Nauczycieli (NPDN), warsztaty terapii zaj´ciowej (WTZ), Punkt Konsultacyjno-Proﬁlaktyczny
ds. Przeciwdzia∏ania Narkomanii, Klub M∏odych Twórców
(KMT), Gminne Centrum Informacji (GCI), Wolontariat Eu-

ropejski, „Centrum ma∏ego dziecka i rodziny”. Organizacja wspó∏pracuje z samorzàdem terytorialnym wszystkich
szczebli, z fundacjami polskimi i zagranicznymi oraz z wieloma
podmiotami Êrodowiska lokalnego. W tym czasie stworzyła
i wdro˝yła do realizacji wiele autorskich projektów w obszarze pomocy spo∏ecznej i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m∏odzie˝y z terenów zagro˝onych bezrobociem
i patologià spo∏ecznà, dla niepe∏nosprawnych oraz m∏odych
zdolnych w trudnej sytuacji ˝yciowej. Najwi´kszy sukces Stowarzyszenia to wyró˝nienie Pro Publiko Bono w 2001 r. za
najlepsze inicjatywy spo∏eczne.

NAJWA˚NIEJSZE PROJEKTY
Centrum AktywnoÊci Gimnazjalisty
– projekt modelowy programu „Równaç Szanse” – rozwija umiej´tnoÊci m∏odych ludzi w zakresie autoprezentacji, diagnozowania swoich mocnych i s∏abych stron oraz wspó∏pracy w grupie.
Pokazaç im barwy ˝ycia bez przemocy
– projekt z obszaru rzàdowy program ograniczania przest´pczoÊci i aspo∏ecznych zachowaƒ „Razem bezpieczniej” MSWiA
oraz Wojewody Bydgoskiego.
Przyjazna przystaƒ
– projekt na rzecz wspierania rozwoju dzieci ze Êrodowisk dysfunkcyjnych uczestniczàcych w zaj´ciach w Êwietlicy terapeutycznej. W ramach projektu dzieci korzystajà z pogotowia naukowego: zaj´ç kulinarnych, plastyczno-r´kodzielniczych,
teatralno-muzycznych, sportowych, komputerowych, fotograﬁcznych i j´zyków obcych.
Ma∏e dziecko w gminie
– projekt tworzenia Êrodowiska lokalnego nastawionego na potrzeby ma∏ych dzieci i ich rodziców.

Centrum Ma∏ego Dziecka i Rodziny
INSPIRACJE
Inspiracjà dla powstania Centrum Ma∏ego Dziecka i Rodziny by∏y
niewàtpliwie uczestnictwo w programie pilota˝owym „Grupy
Zabawowe”, realizowanym przez Fundacj´ Rozwoju Dzieci im.
J. A. Komeƒskiego, oraz doÊwiadczenia w prowadzeniu 4 Grup
Zabawowych dla dzieci w latach 2007–2009. Wiele innowacji do
projektu wnios∏a równie˝ wspó∏praca z Instytutem Ma∏ego Dziecka A. Lindgren w Poznaniu i wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie
wspierania ma∏ych dzieci i ich rodziców. Inspiracjà by∏y tak˝e wyniki
diagnozy potrzeb rodziców uczestniczàcych w zaj´ciach dla dzieci i rodziców. Jak powiedzia∏a jedna z mam na spotkaniu „Grup
Zabawowych”: Jak urodzi∏am dziecko, to czu∏am si´ tak, jakbym
jecha∏a bez prawa jazdy, bez trzymanki i bez mapy. W S´pólnie nie
by∏o instytucji, która zajmowa∏a si´ wspieraniem rozwoju dzieci od
urodzenia do 3 lat. Rodzice nie mieli równie˝ miejsca, w którym
mogliby wymieniaç doÊwiadczenia, wspieraç si´ w roli rodziców,
porozmawiaç ze specjalistami, rozwijaç kompetencje rodzicielskie, poznawaç nowoczesne metody wspierania emocjonalnego
i spo∏ecznego dzieci.

DZIA¸ANIA
G∏ównym celem Centrum Ma∏ego Dziecka i Rodziny jest pobudzanie aktywnoÊci spo∏ecznej w Êrodowisku na rzecz ma∏ych dzieci
(od urodzenia do 5 lat) i ich rodziców.
Dzia∏ania, które sà prowadzone w ramach Centrum Ma∏ego Dziecka i Rodziny:
1. Grupy Zabawowe
„Grupy Zabawowe” to oferta skierowana do ma∏ych dzieci
i ich rodziców, opiekunów. Rodzice pod opiekà konsultanta ds.
ma∏ych dzieci bawià si´ ze swoimi dzieçmi, uwzgl´dniajàc ich
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perspektyw´ oraz potrzeby rozwojowe. Konsultant modeluje
zabawy oraz przestrzeƒ przyjaznà i stymulujàcà dla ma∏ych dzieci, uaktywnia rodziców na rzecz swoich dzieci, uwra˝liwia na ich
potrzeby, nadaje edukacyjno-rozwojowe znaczenie zabawom
oraz jest wsparciem dla rodziców i dzieci. Wspólnie z rodzicami
dzieci malujà farbami, przesypujà fasol´, Êpiewajà, wykorzystujà
ró˝ne naturalne materia∏y do zabawy, bawià si´ wodà, baƒkami
mydlanymi, piankà, piaskiem, galaretkami, masà solnà. Rodzice
bujajà dzieci w chustach, dzieci uczà si´ wspó∏pracy i çwiczà
kompetencje spo∏eczne z rówieÊnikami.
Na zaj´ciach wspólnie z rodzicami dzieci przygotowujà równie˝ Êciany i Êcie˝ki dotykowe, zapachowe, które dzieciom
sprawiajà du˝o frajdy i stymulujà ich rozwój z wykorzystaniem
zmys∏ów dotyku, w´chu, wzroku. Dzieci i mamy w cià˝y
uczestniczà w zaj´ciach prowadzonych przez Filharmoni´
Pomorskà, w zaj´ciach muzycznych Edwina Eliasa Gordona
oraz ró˝norodnych warsztatach z zakresu kompetencji rodzicielskich. Wa˝nym elementem jest uwra˝liwienie rodziców na
perspektyw´ dziecka, wspieranie jego naturalnych zmagaƒ,
zainteresowaƒ i potrzeb.
Grupy Zabawowe odbywajà si´ 4 razy w tygodniu po 2 godziny. Prowadzi je konsultant Grup Zabawowych oraz asystent
wspierajàcy. W Grupie uczestniczy 7–10 dzieci wraz z rodzicami, opiekunami. Rodzice wspó∏tworzà Grupy Zabawowe przez
proponowanie i przeprowadzanie zabaw, wdra˝anie swoich
pomys∏ów do zabawy z dzieçmi, przygotowanie przestrzeni
do zaj´ç z dzieçmi i przejmowanie czynnoÊci wspó∏gospodarzy
Grup Zabawowych. Konsultant czuwa, modeluje, interpretuje,
komentuje wszystko to, co jest wa˝ne i istotne dla stymulacji
ma∏ych dzieci oraz relacji dzieci i rodziców w Grupie.
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2. Cykl spotkaƒ „KobiecoÊç i Macierzyƒstwo”
Mamy ma∏ych dzieci biorà udzia∏ w warsztatach rozwojowych
w poszukiwaniu, odkrywaniu siebie jako kobiet w okresie
macierzyƒstwa. Warsztaty sk∏adajà si´ z 2 cykli:
• rozwojowy z wykorzystaniem sztuki,
• rozwojowy z wykorzystaniem ruchu i taƒca.
Zaj´cia odbywajà si´ z udzia∏em dzieci. Mamy taƒczà z dzieçmi,
malujà, çwiczà aerobik…
Ka˝dy z warsztatów trwa 15 godzin (5 x 3 godziny). Zawiera
3 godzinny modu∏ wst´pny dla mam „Odkryç i poznaç siebie
jako kobiet´”, prowadzony przez rekomendowanego trenera
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
3. Rozwijanie kompetencji rodzicielskich
Na ten blok sk∏adajà si´ szkolenia dla rodziców zwi´kszajàce
kompetencje rodzicielskie. Tematyka szkoleƒ jest elastyczna.
G∏ówne bloki tematyczne spotkaƒ dostosowane zostajà do potrzeb rodziców. Spotkania poÊwi´cone sà mi´dzy innymi roli
rodziny w wychowywaniu szcz´Êliwego i spo∏ecznego dziecka. Rodzice poznajà etapy rozwoju dziecka, cechy charakterystyczne poszczególnych okresów, kryzysy rozwojowe jako
naturalne etapy rozwoju dziecka, charakterystyczne sposoby
roz∏adowywania napi´ç emocjonalnych w danym wieku rozwojowym, naturalne l´ki dziecka i sposoby wspierania dziecka
w trudnych okresach rozwojowych. Wiele rozmów podczas
warsztatów dotyczy codziennych sytuacji, którymi dzielili si´ rodzice, i ich wspierania w szukaniu konstruktywnych rozwiàzaƒ.

oraz techniki wiàzaƒ dostosowanych do wieku i potrzeb dzieci.
Pokazujà one jak zachustowany maluszek, czujàc ciep∏o i zapach
rodzica, s∏yszàc bicie serca i znajomy g∏os, ∏atwiej adaptuje si´
w nowym, obcym Êwiecie. UÊwiadamiajà, jak ko∏ysane w rytm
znanych, z okresu prenatalnego, ruchów mamy dziecko wycisza emocje gromadzàce si´ w trakcie wielu nowych czynnoÊci,
których wcià˝ doÊwiadcza, jak ma okazj´ poznawaç Êwiat z perspektywy taty, który mo˝e si´ wzmocniç w swojej nowej roli,
poprzez prze˝ywanie bliskoÊci, jakiej niedane mu by∏o doznaç
przed narodzeniem si´ maleƒstwa. Warsztaty pokazujà równie˝
funkcje zdrowotne chustowania. Wspania∏y masa˝, jaki podczas
noszenia funduje si´ brzuszkowi malucha, po∏àczony z ciep∏em,
to niezastàpiona metoda na niemowl´ce kolki. Proﬁlaktyka dysplazji stawów biodrowych to ogromna zaleta chustowania dziecka w pozycji ﬁzjologicznej ˝abki. Stymulacja b∏´dnika, jakà daje
delikatny ruch podczas noszenia w chuÊcie, wspomaga rozwój
zmys∏u równowagi, wi´c i zdolnoÊci psychomotorycznych. Dla
doros∏ego zarówno wiàzanie chusty, jak i noszenie w niej dziecka jest swego rodzaju gimnastykà, podnoszeniem kondycji ﬁzycznej. Chusta u∏atwia spacery z dwójkà malutkich dzieci, nie
ma potrzeby zakupu podwójnego wózka, a przy starszakach
bardziej mobilnych uwalnia nam r´ce, pozwala dotrzymaç im
tempa i okie∏znaç niezliczone pomys∏y. Chusta to sprz´t na
d∏ugie lata. Wykonana z materia∏ów tkanych specjalistycznym
splotem mo˝e byç wykorzystana te˝ do innych celów: jako
kocyk, parawan czy hamak dla ca∏ej rodziny. Centrum posiada
chusty na wypo˝yczenie dla rodziców. Warsztaty noszenia dzieci
w chustach prowadzà profesjonalni trenerzy chustowania dzieci. Zaj´cia dla rodziców z dzieçmi lub oczekujàcych na dziecko
trwajà 3 godziny.

w Holandii. W rodzinach, w których dzieci sà masowane, tulone, ko∏ysane, noszone na r´kach i karmione piersià, wyrastajà
na doros∏ych, którzy sà mniej gwa∏towni i agresywni, wykazujà
wi´kszà gotowoÊç do wspó∏pracy i sà bardziej sk∏onni do okazywania wspó∏czucia. Rodzicom zaÊ masowanie daje poczucie
pewnoÊci siebie i ÊwiadomoÊç, ˝e oto jest jeszcze coÊ wa˝nego,
co mogà zrobiç dla swego dziecka… BezpoÊredni kontakt dotykowy z matkà stanowi dla niemowl´cia êród∏o doznaƒ kinestetycznych oraz bodziec stymulujàcy rozwój uk∏adu nerwowego.
Zaspokojenie potrzeby kontaktu emocjonalnego gwarantuje mu
poczucie bezpieczeƒstwa. Pe∏ni funkcj´ ochrony przed sytuacjami gro˝àcymi jakimÊ niebezpieczeƒstwem, uwalnia od l´ku
przed nieznanymi osobami, przedmiotami i miejscami, przed
ciemnoÊcià, zwierz´tami oraz od l´ku wywo∏ywanego przez
gwa∏towne ruchy. Zaj´cia dla rodziców uczàce masowania dzieci wed∏ug Shantala trwajà przez 2–3 godziny i prowadzone sà
przez profesjonalnego trenera.

instytucj´ w gminie dla ma∏ego dziecka i rodziny. Z rodziców
wybierana jest kapitu∏a konkursu, która monitoruje miejsca
u˝ytecznoÊci publicznej i dokonuje wyboru najprzyjaêniejszych
instytucji dzieciom w gminie. Konkurs wywo∏uje du˝e o˝ywienie
w instytucjach. W tym czasie powstaje wiele kàcików dla ma∏ych
dzieci. Wybrana instytucja otrzymuje certyﬁkat instytucji przyjaznej ma∏ym dzieciom i ich rodzicom, przyznawany przez Stowarzyszenie, który jest uroczyÊcie wr´czany przez Burmistrza
S´pólna Krajeƒskiego i w∏adze Stowarzyszenia.
7. Szkolenia dla osób pracujàcych z ma∏ymi dzieçmi
Centrum prowadzi szkolenia dla osób pracujàcych z ma∏ymi
dzieçmi, w tym dla pracowników przedszkoli, pracowników
pozaszkolnych form wychowania przedszkolnego, pracowników socjalnych, przedstawicieli NGO i innych zainteresowanych osób. Zakres szkoleƒ jest ustalany indywidualnie na potrzeby danej grupy szkoleniowej.

5. „Listy do Taty i Mamy”
W Centrum rozpowszechniane sà trzy listy do rodziców dzieci
w ró˝nym wieku. Pierwszy list rodzic otrzymuje po urodzeniu
dziecka, drugi – gdy dziecko ma 1 rok, trzeci – gdy dziecko ma
3 lata. Rodzice w formie listu otrzymujà najistotniejsze informacje
dotyczàce rozwoju psychoﬁzycznego dziecka na danym etapie
rozwoju oraz pe∏nà ofert´ dla ma∏ych dzieci i ich rodzin na terenie ca∏ej gminy. Listy upowszechniane sà w placówkach s∏u˝by
zdrowia, przy zakupie artyku∏ów dla dzieci, przez pracowników
socjalnych oraz publikowane raz w roku w lokalnej prasie.
6. Certyﬁkaty „Instytucja przyjazna ma∏ym dzieciom”

ZASOBY
Z jakich zasobów korzysta Stowarzyszenie? Zasoby kadrowe
stanowili konsultanci Grup Zabawowych (minimum dwoje), asystenci Grup Zabawowych (przeszkoleni studenci lub absolwenci kierunków pedagogicznych, minimum dwoje), jeden trener
warsztatów dla rodziców, trenerzy chustowania dzieci i masa˝u
Shantala, trener warsztatów pracujàcych z dzieçmi, trener warsztatów „KobiecoÊç i macierzyƒstwo”, trenerzy ruchu ordonowskiego oraz plastyki i muzyk. Osoby pracujàce w Centrum muszà
byç osobami profesjonalnie przygotowanymi do pracy z ma∏ym
dzieckiem i rodzinà.

b) masa˝ Shantala
4. Wprowadzanie i promowanie zdrowych, stymulujàcych
dziecko metod opieki i wychowania
a) chustowanie dzieci
Podczas warsztatów chustowych rodzice poznajà teoretyczne
podstawy zdrowego i wygodnego noszenia dzieci w chustach
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Centrum promuje i uczy rodziców ró˝nych form masa˝u dzieci
w tym masa˝u Shantala, który jest staro˝ytnà technikà masa˝u
niemowlàt oraz dzieci, wprowadzonà na europejski grunt
przez francuskiego po∏o˝nika Frederique'a Leboyera. Wielkà
popularnoÊcià cieszy si´ w USA i Kanadzie. W Europie jedyne centrum szkoleniowe dla trenerów tego masa˝u mieÊci si´

Akcja „Instytucja przyjazna ma∏ym dzieciom”, prowadzona
przez Centrum, ma na celu przystosowanie instytucji ogólnie
dost´pnych do potrzeb ma∏ych dzieci i ich rodziców, aby sta∏y
si´ dla nich przyjazne i bezpieczne. Stworzenie tego typu miejsc
jest pomocne rodzicom i dzieciom przy za∏atwianiu codziennych
spraw. Zadanie to realizowane jest przy udziale rodziców i prasy
lokalnej. Co roku og∏aszany jest konkurs na najbardziej przyjaznà

Minimalne zasoby lokalowe, które pozwalajà na realizacj´ takiego przedsi´wzi´cia, to jedno bardzo du˝e pomieszczenie
z przestrzennà salà, wyk∏adzinami, materacami, ma∏ymi stolikami,
koszami na zabawki, kartonami, ma∏ymi hamakami do bujania dzieci, a tak˝e miejsce do karmienia i przewijania dzieci oraz z kàcikiem
kuchennym. Wa˝ne by∏o tak˝e miejsce, w którym mo˝na przechowywaç wózki dzieci´ce. W chwili obecnej wykorzystuje si´
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sal´ terapeutycznà w Âwietlicy Terapeutycznej, która od godz.
8.00–13.00 jest niewykorzystana – obni˝a to koszty, jednak nie
jest to najlepsze rozwiàzanie. Obecnie Stowarzyszenie pracuje
nad pozyskaniem pomieszczeƒ wy∏àcznie na Centrum.

dzia∏anie). 40% wsparcia Stowarzyszenie otrzymuje obecnie
z urz´du miasta (projekt i koszty eksploatacyjne pomieszczeƒ).
60% to Êrodki z projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Podobne jak w ka˝dym dzia∏aniu na rzecz ma∏ych dzieci, by∏y
potrzebne przeró˝ne materia∏y: materace, kubki, kartony, ∏y˝ki,
piasek, galaretki, pianki, korale, farby w butelkach, hamaki, klocki, samochody, tunele do przechodzenia, ma∏e zje˝d˝alnie,
chusty animacyjne, chusty do noszenia dzieci, magnetofon, p∏yty
z ró˝norodnà muzykà i dêwi´kami, instrumenty muzyczne zrobione z mamami samodzielnie lub zakupione, ró˝norodne tkaniny o rozmaitych fakturach, fasola do przesypywania i wiele
materia∏ów plastycznych. Praktycznie wszystko, co szeleÊci, jest
kolorowe, mo˝na nim manipulowaç i je sk∏adaç, jest przydatne
w Centrum

WSPARCIE

FINANSE
Koszt roczny dzia∏ania Centrum przy jednym pomieszczeniu
to kwota od 20.000 do 35.000 z∏ (w zale˝noÊci od tego, czy
wyposa˝a si´ od poczàtku, czy potrzeba ﬁnansów na bie˝àce

• Urzàd Miejski w S´pólnie Krajeƒskim: wsparcie Êrodowiskowe
i finansowe.
• Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego: wsparcie merytoryczne, dofinansowanie projektu.
• Instytut Ma∏ego Dziecka w Poznaniu: wsparcie merytoryczne.
• Program „Wspieramy mamy” AXA: dofinansowanie projektu.
• Âwietlica Terapeutyczna w S´pólnie: udost´pnienie pomieszczeƒ
na dzia∏anie Centrum.
• OÊrodek pomocy spo∏ecznej, radni rady miejskiej: promocja,
integrowania dzia∏aƒ i pozyskiwania nowych pomieszczeƒ na
Centrum.
• Centrum Kultury i Sztuki „Bajkolandia”: wspó∏praca merytoryczna, wspólne realizowanie przedsi´wzi´ç Êrodowiskowych na
rzecz ma∏ych dzieci.

JAKOÂå
W ramach podnoszenia jakoÊci pracy Centrum przeprowadza
dzia∏ania monitorujàce oraz ewaluacyjne. Stowarzyszenie zwraca
uwag´ na to, na ile rodzice inicjujà prowadzone dzia∏ania i współuczestniczà w nich, na ile majà wp∏yw na ofert´ Centrum, na ile
przestrzeƒ i zaj´cia dostosowane sà do perspektywy dzieci i na ile
wp∏ywajà na rozwój dzieci i budowania wi´zi z rodzicem. W tym
celu przeprowadzane sà:
• wywiady pog∏´bione z rodzicami na poczàtku zaj´ç i na koƒcu
(pre-post),
• wywiady z trenerami i konsultantami,
• arkusze ewaluacyjne,
• monitoring spo∏eczny w programie Certyfikat Instytucja Przyjazna Ma∏ym Dzieciom – wizyty studyjne rodziców w miejscach
u˝ytecznoÊci publicznej.
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SUKCESY MODELU
• Upowszechnienie w S´pólnie Grup Zabawowych – wi´cej dzieci, ni˝ mo˝na przyjàç, zdarzajà si´ rodzice, którzy
zapisujà ju˝ w cià˝y swoje dzieci na Grupy Zabawowe – to cieszy najbardziej. Grupy te wros∏y w krajobraz oferty
dla dzieci w Êrodowisku gminy.
• Stworzenie lokalnego interdyscyplinarnego zespo∏u na rzecz ma∏ych dzieci w Êrodowisku gminy, stworzenie przyjaznego klimatu i zintegrowanie dzia∏aƒ.
• Uaktywnienie instytucji na rzecz ma∏ych dzieci w ramach konkursu na certyﬁkat Instytucja Przyjazna Dzieciom,
instytucje, którym nie uda∏o si´ uzyskaç certyﬁkatu, ju˝ przygotowujà si´ do konkursu w przysz∏ym roku.

5 Z¸OTYCH RAD
Integruj dzia∏ania z innymi organizacjami i instytucjami dzia∏ajàcymi w twoim Êrodowisku na rzecz ma∏ych dzieci.
Najlepsza promocja to polecanie przez rodziców innym rodzicom (poczta pantoﬂowa).
Dzieciom bli˝sze sà piasek, woda, kartony, fasola ni˝ drogie zabawki.
Stwórz domowy klimat i poczucie bezpieczeƒstwa.
Wspieraj rodziców, a si´ nie wymàdrzaj.
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O STOWARZYSZENIU
Stowarzyszenie kieruje wi´kszoÊç swoich dzia∏aƒ do dzieci
i m∏odzie˝y, niezale˝nie od ich sprawnoÊci ﬁzycznej i intelektualnej. Celem jego dzia∏aƒ jest wyrównanie szans edukacyjnych
i rozwojowych dzieci i m∏odzie˝y zamieszkujàcych na terenie
ma∏ych miast i wsi oraz pochodzàcych z rodzin dysfunkcyjnych
oraz osób niepe∏nosprawnych. Do realizacji tego celu niezb´dna
jest odpowiednia wiedza, przede wszystkim, osób realizujàcych
zadania na rzecz beneﬁcjantów w tym równie˝ rodziców, opiekunów, wolontariuszy, samorzàdowców, przedstawicieli organizacji pozarzàdowych itp. Jak wynika z przeprowadzonych przez
Stowarzyszenie badaƒ, analiz oraz zdiagnozowanych potrzeb,
konieczne jest permanentne doskonalenie szeroko poj´tej wiedzy ww. osób, pozwalajàcej na to, by dziecko i wyra˝ane przez
nie potrzeby, oczekiwania i marzenia by∏y traktowane podmiotowo i mia∏y wp∏yw na kreowanie ró˝norodnych wieloletnich
dzia∏aƒ i strategii w Êrodowisku, w którym ono zamieszkuje
i funkcjonuje.

Stowarzyszenie w ramach Rady Wspó∏pracy Organizacji
Pozarzàdowych Ziemi Wieruszowskiej prowadzi szkolenia
i konsultacje majàce wp∏yw na profesjonalizacj´ dzia∏aƒ NGO,
w tym równie˝ wspó∏prac´ z samorzàdami i placówkami
oÊwiaty, kultury i sportu, realizujàcymi zadania na rzecz dzieci
i m∏odzie˝y.
Za swojà aktywnoÊç i dzia∏alnoÊç Stowarzyszenie by∏o wielokrotnie wyró˝niane i nagradzane. Otrzymało m.in. II nagrod´
w ogólnopolskim konkursie „Porzàdnie poza rzàdem” w 2000 r.,
a w 2001 r. zostało uhonorowane w konkursie „Wolontariat
– nowe spojrzenie na prac´ spo∏ecznà”. Dorobek Stowarzyszenia prezentowany by∏ nie tylko w Polsce, lecz tak˝e za granicà,
podczas takich imprez jak: Targi Edukacyjne „Przyjazna Szko∏a”,
Regionalne i Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarzàdowych,
Polskie Spotkania Europejskie oraz na wystawach i prezentacjach w Parlamencie RP, Niemczech i Holandii.

NAJWA˚NIEJSZE PROJEKTY
Klub Otwartych Serc – program realizowany jest od 1990 r. i adresowany do niepe∏nosprawnych dzieci, m∏odzie˝y
i doros∏ych oraz ich rodziców i opiekunów. Za∏o˝eniem programu jest poprawa stanu zdrowia oraz tworzenie jak najkorzystniejszych warunków w zakresie edukacji, zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych, zwi´kszenia ich samodzielnoÊci i poczucia
wartoÊci.
Akademia Lokalnej AktywnoÊci – program zorientowany jest na aktywizowanie spo∏ecznoÊci lokalnej przez wyposa˝enie
osób obj´tych programem w wiedz´ i umiej´tnoÊci niezb´dne do animowania oddolnych dzia∏aƒ i ruchów samopomocowych
na rzecz lokalnego Êrodowiska.
Pozarzàdowe Centrum Edukacji i Informacji – program zwi´kszajàcy profesjonalizacj´ i integracj´ dzia∏aƒ organizacji
pozarzàdowych na podstawie poradnictwa, informacji i szkoleƒ.
Program proeuropejski – program realizowany jest od 1998 r. i ma na celu: upowszechnianie wiedzy na temat integracji
w kontekÊcie przystàpienia Polski do UE oraz nawiàzywanie wspó∏pracy i wymian´ doÊwiadczeƒ z krajami UE i Europy Wschodniej. W ramach programu i realizowanych projektów organizowane sà wymiany m∏odzie˝y i osób niepe∏nosprawnych.
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INSPIRACJE
Wieruszów jest ma∏ym miasteczkiem odleg∏ym od du˝ych centrów kulturalnych i edukacyjnych, takich jak: ¸ódê, Wroc∏aw, Opole czy Poznaƒ.
Organizacje pozarzàdowe, które funkcjonujà na terenie powiatu wieruszowskiego, powsta∏y z inicjatywy Stowarzyszenia lub te˝ w wyniku
wspó∏pracy z nim, rozwin´∏y swojà aktywnoÊç. W zasadzie wszystkie
dzia∏ajà na podstawie pracy wolontariuszy. Brak etatowych pracowników jest utrudnieniem w doskonaleniu i profesjonalizacji dzia∏aƒ Stowarzyszenia. Postanowiło ono stworzyç miejsce, które b´dzie s∏u˝yç
rozwojowi lokalnych organizacji i zacieÊnianiu wspó∏pracy mi´dzy nimi.

DZIA¸ANIA
Od 2008 r., dzi´ki Êrodkom ﬁnansowym samorzàdów, administracji paƒstwowej i lokalnych darczyƒców, Stowarzyszenie utworzyło
Pozarzàdowe Centrum Edukacji i Informacji – miejsce, w którym
organizacje spo∏eczne funkcjonujàce na terenie powiatu mogà
uzyskaç pomoc merytorycznà w zakresie zarzàdzania projektami,
organizacjami, pozyskiwaniem Êrodków, wspó∏pracy z wolontariuszami, prowadzenia dzia∏alnoÊci ﬁnansowo-administracyjnej itp.
Na Centrum sk∏adajà si´:
1. Szkolenia i punkt konsultacyjno-informacyjny dla organizacji pozarzàdowych
Stowarzyszenie prowadzi szkolenia dla przedstawicieli samorzàdów, instytucji realizujàcych zadania z obszaru pomocy spo∏ecznej,
edukacji, przedstawicieli organizacji pozarzàdowych b´dàcych
cz∏onkami Rady Wspó∏pracy Organizacji Pozarzàdowych Ziemi Wieruszowskiej. Ogó∏em szkoleniami corocznie obj´tych
jest blisko 200 osób, z czego ok. 30 bierze udzia∏ w szkoleniach
zewn´trznych organizowanych przez instytucje, stowarzyszenia,
fundacje i wyspecjalizowane do tego jednostki. Punkt informacyj-

no-konsultacyjny jest integralnà cz´Êcià Pozarzàdowego Centrum
Organizacji Pozarzàdowych. Centrum NGO jest oÊrodkiem
wsparcia zarówno dla organizacji ju˝ istniejàcych, jak i nowo
powsta∏ych. Organizacje majà dost´p do sprz´tu komputerowego, kserokopiarki, pomocy merytorycznych, tj. ksià˝ek, broszur. Wolontariusze dzia∏ajàcy w centrum w ramach konsultacji
pomagajà tworzyç statuty organizacji, wype∏niaç wnioski o rejestracj´ w KRS, pomagajà tak˝e w tworzeniu wniosków grantowych, w poszukiwaniu partnerów do projektów i pozyskiwaniu
Êrodków na realizacj´ zadaƒ statutowych.
2. Rada Wspó∏pracy Organizacji Pozarzàdowych Ziemi
Wieruszowskiej
Koordynowanie dzia∏aƒ Rady zosta∏o powierzone Stowarzyszeniu, a nast´pnie do∏àczone do zadaƒ programu Pozarzàdowe
Centrum Edukacji i Informacji. W sk∏ad Rady Wspó∏pracy Organizacji Pozarzàdowych Ziemi Wieruszowskiej wchodzi 30
organizacji, które wspó∏pracujà na podstawie:
• opracowanego regulaminu okreÊlajàcego zasady wspó∏pracy,
• systemu przep∏ywu informacji,
• harmonogramu dzia∏aƒ w zakresie organizacji imprez,
szkoleƒ.
Zadaniem Rady jest:
• opiniowanie projektów, ustaw, uchwa∏ i decyzji administracyjnych dotyczàcych sektora pozarzàdowego,
• dzia∏anie integracyjne sektora pozarzàdowego,
• diagnozowanie potrzebnych dzia∏aƒ na rzecz spo∏eczeƒstwa lokalnego i inspirowanie do ich podejmowania,
• podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami
i problemami spo∏eczeƒstwa obywatelskiego,
• promowanie Karty Etycznej Organizacji Pozarzàdowych.
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ZASOBY
Cz∏onkowie Rady spotykajà si´ cztery razy w roku na posiedzeniach.
Upowszechnianiu informacji na temat dzia∏aƒ w wymienionym zakresie s∏u˝à m.in. organizowane podczas ró˝norodnych
przedsi´wzi´ç i imprez stoiska informacyjne obs∏ugiwane przez
przedstawicieli Stowarzyszenia i wolontariuszy Centrum. Informacje te przekazywane sà spo∏ecznoÊci za poÊrednictwem lokalnych i regionalnych mediów oraz bezpoÊrednio, w Centrum
Profesjonalizacji Dzia∏aƒ NGO. Pracujàcy w Centrum wolontariusze i konsultanci przekazujà te˝ informacje za poÊrednictwem
Internetu osobom zainteresowanym ró˝norodnymi szkoleniami
i dzia∏aniami oraz placówkom i organizacjom pozarzàdowym
realizujàcym zadania na rzecz dzieci i m∏odzie˝y.
W ramach projektu prowadzone by∏y ró˝norodne szkolenia,
warsztaty, spotkania informacyjne, konsultacje indywidualne
i grupowe oraz wizyty studyjne w kraju i za granicà doskonalàce
i profesjonalizujàce dzia∏ania organizacji pozarzàdowych
W przedsi´wzi´ciach tych brali udzia∏ nie tylko przedstawiciele organizacji pozarzàdowych i grup nieformalnych, lecz tak˝e
przedstawiciele samorzàdów i jednostek wspó∏pracujàcych
z organizacjami. Tematyka wszystkich tych dzia∏aƒ dotyczy∏a
zarzàdzania organizacjami, ksi´gowoÊci w organizacjach pozarzàdowych, pozyskiwania Êrodków ﬁnansowych z ró˝nych
êróde∏, rekrutowania wolontariuszy i wspó∏pracy z nimi, a tak˝e
z samorzàdami i przedstawicielami biznesu itp.
W pierwszym etapie dzia∏aƒ Stowarzyszenie powo∏ało Forum
Organizacji Pozarzàdowych, a nast´pnie Rad´ Wspó∏pracy Organizacji Pozarzàdowych (bez osobowoÊci prawnej). Pierwsze
szkolenia skierowane by∏y do cz∏onków Rady, a nast´pnie rozszerzano ofert´ szkoleniowà o pozosta∏e organizacje i instytucje, samorzàdy i przedstawicieli biznesu. Nast´pnie brano udzia∏
w wizytach studyjnych zarówno w kraju, jak i za granicà, gdzie
Stowarzyszenie mogło zdobyç wiedz´ na temat ró˝norodnych
rozwiàzaƒ dotyczàcych dzia∏ania organizacji pozarzàdowej.

Aby realizowaç projekt, najpierw wykszta∏cono kilkuosobowà
grup´ w∏asnych trenerów, którzy zajmowali si´ szkoleniami
wewn´trznymi. Osoby te sà z wykszta∏cenia pedagogami, psychologami i ekonomistami, ukoƒczyły szkolenia w zakresie STOP,
LEP, Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏owieka i inne. Dodatkowo
nawiàzano wspó∏prac´ z wykwaliﬁkowanymi trenerami OPUS
z ¸odzi. Do wspó∏pracy zaproszono przedstawicieli KRS, urz´du
marsza∏kowskiego, ekonomistów, prawników itp.
Stowarzyszenie w ramach Centrum wspó∏pracuje tak˝e z uczelniami przygotowujàcymi m∏odych ludzi do pracy z dzieçmi
i m∏odzie˝à. Studenci Wy˝szej Szko∏y Humanistyczno-Ekonomicznej w ¸odzi biorà udzia∏ w zaj´ciach i çwiczeniach realizowanych
w Stowarzyszeniu (dotyczàcych podyplomowych studiów na kierunkach oligofrenopedagogika oraz terapia pedagogiczna). Studenci uczelni pedagogicznych z Opola, Cz´stochowy i Wroc∏awia, na
mocy podpisanych porozumieƒ, odbywajà praktyki i sta˝e. Trenerzy prowadzà te˝ szkolenia doskonalàce umiej´tnoÊci w zakresie
pracy z dzieçmi (arteterapia, zagadnienia psychologiczne, zdrowy
styl ˝ycia, tworzenie koalicji rodzice – nauczyciele – samorzàd
– organizacja pozarzàdowa itp.) na rzecz ODN w Sieradzu. Ponadto z ww. zakresu Stowarzyszenie prowadzi szkolenia dla rad
pedagogicznych w przedszkolach i szko∏ach oraz dla rodziców
i opiekunów z zagadnieƒ interpersonalnych, psychologicznych,
pedagogicznych, prawnych, zdrowotnych itp., korzystajàc nie
tylko z pracy trenerów, lecz tak˝e us∏ug specjalistów z oÊrodków
akademickich i medycznych we Wroc∏awiu i w ¸odzi.

FINANSE
Koszty projektu by∏y zwiàzane w pierwszej kolejnoÊci z zagospodarowaniem pozyskanego bezp∏atnie pomieszczenia, z wyposa˝aniem go w meble i sprz´t biurowy. Przeznaczono na ten cel
oko∏o 15 tys. zł. Stowarzyszenie ponosi koszty mediów (Êwiat∏a,
wody, ogrzewania powierzchni ok. 40 m2) w wysokoÊci ok. 500 zł
miesi´cznie, co w skali roku stanowi 6.000 zł. Koszty szkoleƒ
i konsultacji to ok. 40 tys. zł. Obs∏uga administracyjno-ﬁnansowa
– 5 tys. zł. Na promocj´ projektu oraz materia∏y szkoleniowe Sto-
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WSPARCIE
warzyszenie przeznaczyło 20 tys. zł. Wizyty studyjne i konferencje
to 14 tys. zł. Wszystkie wymienione koszty nie obejmujà korzystania z sal konferencyjnych, u˝yczanych bezp∏atnie, oraz pracy
wolontariuszy i sta˝ystów z powiatowego urz´du pracy.
Ârodki na realizacj´ tego zadania Organizacja pozyskuje z 1%,
z dotacji samorzàdów gmin i powiatu oraz funduszy norweskich
i dobrowolnych wp∏at darczyƒców. W znaczàcy sposób korzysta
ze wsparcia samorzàdów, a w szczególnoÊci samorzàdu powiatu
(materia∏y biurowe, pracownicy do pe∏nienia dy˝urów i konsultacji
itp.). Samorzàd gminy bezp∏atne u˝yczy∏ jej lokalu. Nieoceniona
by∏a równie˝ pomoc dwu organizacji pozarzàdowych, tj. TPD OM
w Wieruszowie i Klubu Sportowego PROSNA, które udost´pni∏y
nam pomieszczenia do prowadzenia szkoleƒ i konsultacji oraz teren, na którym organizowano imprezy plenerowe.

W ramach Powiatowego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Stowarzyszenie wspó∏pracuje z Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” w ¸odzi. Korzysta z konsultacji,
wiedzy i bogatych doÊwiadczeƒ tej organizacji.

JAKOÂå
Osoby odpowiedzialne za realizacj´ projektu systematycznie biorà
udzia∏ w szkoleniach, zwi´kszajàc swojà wiedz´ w zakresie doradztwa i konsultacji. Dy˝ury osób zaanga˝owanych w realizacj´
projektu odbywajà si´ w godzinach popo∏udniowych, zgodnie
z potrzebami odbiorców. Korzystajàcy z us∏ug majà mo˝liwoÊç
anonimowo wypowiadaç si´ na temat ich jakoÊci oraz swoich potrzeb, co jest brane pod uwag´ w realizacji projektu.

SUKCESY MODELU
Efektem wprowadzonego przez Stowarzyszenie modelu, a jednoczeÊnie sukcesem jest to, ˝e na terenie jego działania
powsta∏o 7 nowych organizacji pozarzàdowych, a 3 z nich uzyska∏y status organizacji po˝ytku publicznego. We wszystkich gminach powiatu wieruszowskiego uchwalane sà na bie˝àco roczne programy wspó∏pracy samorzàdów z organizacjami pozarzàdowymi. Do tej pory powsta∏y 3 projekty, których realizacja oparta jest na koalicyjnych dzia∏aniach,
w których biorà udzia∏ nie tylko organizacje, lecz tak˝e samorzàdy.

5 Z¸OTYCH RAD
Byç przekonanym i otwartym na wspó∏prac´ z innymi organizacjami i podmiotami.
Przygotowaç w∏asnà kadr´ spoÊród cz∏onków zarzàdu, organizacji i wolontariuszy do realizacji projektów w zakresie trenowania, konsultacji i doradztwa.
Nawiàzaç wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdowymi poprzez wspólne realizowanie przedsi´wzi´ç i zadaƒ,
takich jak Êwi´to wolontariatu, lokalny dobroczyƒca roku itp.
Pozyskaç Êrodki ﬁnansowe na realizacj´ zadaƒ w projekcie.
Nawiàzaç wspó∏prac´ z mediami i opracowaç materia∏y promujàce projekt.

Nale˝y unikaç:
• Pouczania innych, a w zamian dzieliç si´ doÊwiadczeniami.
• Niezdrowej rywalizacji, a sk∏aniaç si´ w stron´ wspó∏pracy i wspólnego realizowania przedsi´wzi´ç.
• MyÊlenia, ˝e posiad∏o si´ ju˝ wszystkà wiedz´ i zamykania si´ na nowe doÊwiadczenia.
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O STOWARZYSZENIU
Stowarzyszenie powsta∏o w 1999 r. na warszawskiej Pradze
-Pó∏noc, po dwuletnim okresie prowadzenia eksperymentalnego programu ﬁnansowanego przez Uni´ Europejskà. Dzia∏ania
kieruje do tzw. dzieci ulicy w wieku 10–15 lat. Przez ostatni rok
realizowało równie˝ projekt eksperymentalny dla dzieci w wieku 6–10 lat, opierajàc si´ na tej samej metodzie pracy.
Odbiorcy to dzieci wykluczone spo∏ecznie, które wy∏amujà
si´ z systemu opieki wparcia i edukacji. Sà to dzieci, które ˝yjà
w zamkni´tym Êrodowisku Pragi, nie wychodzà poza swojà
dzielnic´, podwórko czy ulic´. Wi´kszoÊç czasu sp´dzajà poza
domem, stojàc w bramie, urzàdzajàc sobie klub w piwnicy, na
strychu albo pustostanie. Rodziny takich dzieci powielajà pokoleniowy schemat ˝ycia w bezrobociu, nie majà wykszta∏cenia,
utrzymujà si´ z zasi∏ków pomocy spo∏ecznej. Dzieci te w wieku 10 lat majà ju˝ za sobà inicjacj´ alkoholowà, palà papierosy,
eksperymentujà z narkotykami.
Do takich w∏aÊnie dzieci docierajà pedagodzy uliczni – streetworkerzy. Zanim zacznà z nimi pracowaç, poznajà dzielnic´,
mieszkaƒców, obserwujà ˝ycie na ulicy o ró˝nych porach dnia.

Stopniowo zdobywajà ich zaufanie. Tworzà grup´ 4–5 dzieci,
które znajà si´ z podwórka i które chcà coÊ razem zrobiç. Pedagog staje si´ dla nich przewodnikiem po innym Êwiecie, który znajduje si´ po drugiej stronie Wis∏y. Najpierw przekupuje
dzieci atrakcyjnymi zaj´ciami typu: wyjÊcie na gokarty, do kina,
na basen – to trik, ˝eby zach´ciç je do wyjÊcia poza dzielnic´.
Z czasem m∏odzie˝ sama zaczyna upominaç si´ o zaj´cia, dzwoni do pedagoga, pyta, gdzie tym razem si´ wybiorà. W odpowiednim momencie zaczynajà si´ zaj´cia bardziej wymagajàce
i rozwijajàce spo∏ecznie, polegajàce na spotkaniach z ciekawymi
ludêmi, odwiedzaniu interesujàcych miejsc i w koƒcu zrealizowaniu wspólnego projektu. Praca z grupà trwa ok. 2 lat. G∏ównym
celem pracy jest prze∏amanie izolacji spo∏ecznej, w jakiej tkwià
te dzieci, ale tak˝e uchronienie ich przed umieszczeniem w poprawczakach, odciàgni´cie ich od przest´pczego Êrodowiska
i pokazanie ciekawych sposobów na sp´dzanie czasu.
DoÊwiadczenia i dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia uzna∏ Minister Pracy
i Polityki Spo∏ecznej, przyznajàc mu nagrod´ za wybitne i nowatorskie rozwiàzania w dziedzinie pomocy spo∏ecznej oraz
przeciwdzia∏ania wykluczeniu spo∏ecznemu dzieci i m∏odzie˝y.

NAJWA˚NIEJSZE PROJEKTY FILMOWE
„Praskie portrety” – nakr´cone przez dzieci wywiady z mieszkaƒcami Pragi.
„Âwi´to” – dzieci ukazujà, co spo∏ecznoÊç praska myÊli o policji.
Klasa Einsteina – projekt polegajàcy na przybli˝eniu zasad ﬁzyki, eksperymentów, odbywajàcy si´ w Êrodowisku, poza klasà
szkolnà, z ﬁna∏em na jednym z praskich podwórek.
Szko∏a Ruchoma – projekt prowadzenia zaj´ç wyrównujàcych braki edukacyjne, organizacji czasu dla dzieci nieucz´szczajàcych do przedszkoli, u∏atwiajàcy pedagogom ulicznym wejÊcie w nowe Êrodowisko.

Streetworking – pedagodzy uliczni na warszawskiej Pradze

Stowarzyszenie opiera si´ na metodach pracy, które podsun´∏a
francuska organizacja Groupe de Pedagogie et d’Animation Socjale.
Przez kilka lat Francuzi przyje˝d˝ali do Warszawy, ˝eby wdra˝aç
prac´ na ulicy na terenie Pragi-Pó∏noc i Woli. Realizowane te˝ by∏y
wspólne projekty dzieci´ce mi´dzy obu krajami, polscy pedagodzy
jeêdzili do Francji, ˝eby podpatrywaç tamtejsze metody pracy na
ulicy w Rennes i BreÊcie. Z czasem wypracowano w∏asny model
pracy pedagoga ulicznego, dostosowujàc go do potrzeb i warunków polskich, a szczególnie tej jednej dzielnicy Warszawy.

DZIA¸ANIA
Poczàtkowym celem dzia∏aƒ by∏o wejÊcie w Êrodowisko dzieci
i doros∏ych mieszkaƒców Pragi. Tym, co odró˝nia prac´ Stowarzyszenia od innych instytucji dla dzieci zagro˝onych marginalizacjà,
jest fakt, ˝e nie posiada lokalu do prowadzenia zaj´ç dla dzieci,
a wszystkie dzia∏ania pedagogiczne odbywajà si´ w przestrzeni
spo∏ecznej miasta. Dlatego w pe∏ni wykorzystano metod´ pedagogiki spo∏ecznej. Tego typu praca w Êrodowisku otwartym by∏a
jeszcze niedawno kompletnie nieznana, a jedyne formy pomocy kojarzono z placówkami typu Êwietlica czy ognisko. Ten etap
„oswajania” Êrodowiska jest oczywiÊcie nieod∏àcznym elementem
pracy tak˝e teraz i ka˝dy pedagog zak∏adajàc nowà grup´, musi si´
z tym zmierzyç. Jednak wtedy dzieci nie zna∏y w ogóle takich metod i tym bardziej trzeba by∏o zyskaç ich zaufanie. Równie˝ szko∏y
i inne instytucje nie rozumia∏y, czym tak naprawd´ Stowarzyszenie
si´ zajmuje i min´∏o troch´ czasu, zanim Stowarzyszenie przekonało je do siebie i zaczeły z nim wspó∏pracowaç. Teraz cz´sto dzieci, które spotyka, sà m∏odszymi kolegami naszych wczeÊniejszych
podopiecznych i niekiedy same domagajà si´ kontaktu.
Poczàtkowe trudnoÊci wiàza∏y si´ z samym procesem powstawania takiego modelu pracy. Wzór zaproponowany przez Francuzów musia∏ ulec modyﬁkacji na podstawie intuicji pedagogów,
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którzy eksperymentowali z czymÊ, co dla nich by∏o zupe∏nie
nowe. Oprócz oczywistych problemów z grupà docelowà, która
z za∏o˝enia by∏a i jest problematyczna, dochodzi∏y te˝ trudnoÊci
wynikajàce z braku wypracowanych regulacji prawnych co do roli,
praw i obowiàzków pedagoga pracujàcego na ulicy. Do tej pory
cz´sto trzeba t∏umaczyç na przyk∏ad funkcjonariuszom policji, na
czym polega zawód pedagoga ulicznego i walczyç o to, by móc
skutecznie wykonywaç swojà prac´. Innym k∏opotem by∏ te˝ brak
sta∏oÊci w kadrze. Nieraz okazywa∏o si´, ˝e pedagodzy odchodzili
ze wzgl´du na zbyt du˝e obcià˝enie pracà. TrudnoÊci zwiàzane
z brakiem pieni´dzy na realizacj´ projektów czy op∏acenie pracy
pedagogów równie˝ by∏y czynnikiem os∏abiajàcym skutecznoÊç
dzia∏aƒ.

ZASOBY
DoÊwiadczenia organizacji pokazujà, ˝e by zostaç pedagogiem ulicznym, nie trzeba mieç kierunkowego wykszta∏cenia.
Najwa˝niejsze jest to, by byç szczerym i nie udawaç kogoÊ,
kim si´ nie jest. Trzeba tak˝e odnaleêç w sobie dziecko, by móc
zaprzyjaêniç si´ z tymi specyﬁcznymi dzieçmi. Nie mo˝na te˝ nastawiaç si´ na szybkie efekty i osiàganie za∏o˝onych celów. W pracy, Stowarzyszenie stara si´ nie liczyç na sukcesy pedagogiczne
i efektowne zmiany u podopiecznych. Dlatego te˝ trzeba uzbroiç
si´ w pokor´ i cierpliwoÊç, by robiç swoje i nie liczyç na oklaski.
Przez 11 lat funkcjonowania organizacji wi´kszoÊç pracowników
stanowili m´˝czyêni. Zwykle pedagog pracuje w pojedynk´, choç
przez ostatnie 3 lata funkcjonowa∏o kilka par pedagogów.
W zwiàzku z tym, ˝e miejscem pracy jest ulica – nie potrzeba
˝adnego sprz´tu. Urozmaiceniem i pomocà w prowadzonych
zaj´ciach sà aparat fotograﬁczny, kamera wideo, mapa miasta i dobre buty. Czasem organizacja korzysta z lokali zaprzyjaênionych
stowarzyszeƒ, by tam zrealizowaç jakiÊ konkretny projekt
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z dzieçmi, przechowaç materia∏y czy zorganizowaç zebranie
zespo∏u. Ma kilka takich przyjaznych miejsc na terenie dzielnicy.

FINANSE
Roczny bud˝et organizacji, który pozwala na funkcjonowanie
przyj´tego przez nià modelu, to ok. 200 tysi´cy z∏, przy Êrednio
7 realizatorach i kilku wolontariuszach. Miesi´cznie ka˝dy z pedagogów na bie˝àce dzia∏ania pedagogiczne, tj.: do˝ywianie, bilety
ZTM, wejÊcia do kin, galerii, teatrów, na koncerty, muzea, wydaje
ok. 300/400 z∏. Wi´kszoÊç wydatków stanowià koszty realizacji
zadaƒ statutowych, reszta to wynagrodzenia pedagogów i oko∏o
5% wydatki na funkcjonowanie organizacji.
Oko∏o 70% dotacji Stowarzyszenie otrzymuje ze Êrodków publicznych, ok. 20% od ró˝norodnych fundacji, pozosta∏à cz´Êç
stanowià wp∏aty sponsorskie i darowizny od ﬁrm.

WSPRACIE
Regularnie bierze udzia∏ w konkursach og∏aszanych przez: Urzàd
Dzielnicy Praga-Pó∏noc, Biuro Polityki Spo∏ecznej, Urzàd Miasta
Warszawy i OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Praga-Pó∏noc.
W ten sposób pozyskuje Êrodki na dzia∏alnoÊç bie˝àcà. Inne granty
pochodzà od: Fundacji Wspólna Droga, Fundacji dla Polski, Fundacji Bal Dziennikarza.

Dopiero od niedawna Stowarzyszenie zacz´ło stosowaç systematycznà ewaluacj´ oraz prowadzenie danych statystycznych
w celach weryﬁkacji za∏o˝onych celów i kierunków dzia∏aƒ oraz ich
skutecznoÊci.
Stosuje karty pracy, wype∏niane przez ka˝dego pedagoga, który
prowadzi swojà grup´. Ca∏y zespó∏ spotyka si´ na cotygodniowych
radach, podczas których przegaduje trudnoÊci wychowawcze
w pracy z dzieçmi, mówi o swoich pora˝kach, wspólnie rozwiàzuje
problemy danej grupy i konﬂikty w zespole. Organizacja planuje
dzia∏ania i omawia bie˝àce sprawy.

SUKCESY MODELU
Dotychczasowe dzia∏ania i doÊwiadczenia pedagogów potwierdzajà potrzeb´ tego typu pracy w Êrodowisku lokalnym
z najbardziej wykluczonymi osobami. Za najwi´kszy sukces uwa˝a si´ fakt, ˝e Stowarzyszenie zaistniało w Êrodowisku
Pragi i zyskało zaufanie mieszkaƒców. Ka˝de wspólne przedsi´wzi´cie to przede wszystkim jego du˝y sukces. Kolejne
sukcesy to projekty, które udaje si´ wraz z dzieçmi zrealizowaç. Połowà sukcesu dzia∏aƒ jest dobrze dobrany i zgrany
zespół pedagogów.

5 Z¸OTYCH RAD
Pracowaç w zgranym zespole (pod superwizjà!).

Raz na kilka miesi´cy ca∏y zespó∏ bierze udzia∏ w superwizji prowadzonej przez zewn´trznego superwizora – psychologa. Pozwala
to na omówienie problemów, o których na co dzieƒ si´ nie rozmawia. Mo˝na porozmawiaç o rzeczach, z którymi nie mo˝na sobie
poradziç i których nie udaje si´ rozwiàzaç na cotygodniowych spotkaniach. Ka˝dy z pracowników ma prawo zaproponowaç spotkanie
superwizyjne, jeÊli czuje takà potrzeb´. Efekty dzia∏aƒ sà na bie˝àco
podsumowywane w corocznych sprawozdaniach oraz poprzez
ewaluacje poszczególnych programów, zw∏aszcza tych, na które
organizacja otrzymuje dotacje i granty. Raz w roku organizowane
jest walne zebranie stowarzyszenia, na które zapraszane sà osoby,
które wspierajà Stowarzyszenie i przedstawia efekty jego pracy.

Dobrze poznaç potrzeby Êrodowiska i do nich dostosowaç swoje dzia∏ania.
Byç otwartym na zmiany.
Wspó∏pracowaç z innymi organizacjami, zw∏aszcza lokalnie.
Za∏o˝yç, ˝e owoce pracy mogà pojawiç si´ d∏ugo po dzia∏aniu, nawet w perspektywie 10 lat.

Organizacj´ wsparli tak˝e sponsorzy: Leroy Merlin, Carrefour
Wileƒska, Ceﬁx Polska, Procter and Gamble i inni. Du˝ym merytorycznym wsparciem sà partnerzy z organizacji i instytucji
spo∏ecznych, z którymi Stowarzyszenie na co dzieƒ wspó∏pracuje
– pracownicy socjalni, kuratorzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy itp. Wzajemne spotkania, uczestnictwo w zespo∏ach interdyscyplinarnych oraz wymiana informacji s∏u˝à efektywniejszej pracy
z podopiecznymi i ich rodzinami.
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O STOWARZYSZENIU
Stowarzyszenie powsta∏o w 2003 r. Swoje dzia∏ania kieruje przede wszystkim do rodzin rolniczych z terenu gminy Somianka (ok. 6 tysi´cy mieszkaƒców). Dzia∏a na wielu
p∏aszczyznach: kultury, edukacji, turystyki i rekreacji, proﬁlaktyki uzale˝nieƒ, budowy ma∏ej infrastruktury. Jego cz∏onkowie
pracujà spo∏ecznie. Stowarzyszenie dzia∏a tylko i wy∏àcznie
metodà projektów i zadaƒ publicznych, na co pozyskuje dotacje celowe bioràc udzia∏ w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich.

Do najwi´kszych sukcesów Stowarzyszenie zalicza partnerstwo z Bankiem ˚ywnoÊci SOS. Pozyskuje comiesi´cznie
˝ywnoÊç do 1 tony, którà rozdaje potrzebujàcym rodzinom
i dzieciom z 7 Êwietlic Êrodowiskowych gminy. Ma przekonanie, ˝e udaje mu si´ pozostaç wra˝liwym na potrzeby
mieszkaƒców konkretnych wsi. Wspólnie z nimi wypracowuje pomys∏y i planuje projekty. Cieszy je to, ˝e uda∏o mu si´
zwi´kszyç ÊwiadomoÊç mieszkaƒców, co do wagi oddolnych
dzia∏aƒ. Majà oni poczucie, ˝e sami mogà rozwiàzaç mniejsze
i wi´ksze problemy, a do Stowarzyszenia cz´sto przychodzà
ju˝ z konkretnymi propozycjami rozwiàzaƒ.

Akademia Najm∏odszych – cykliczne zaj´cia dla dzieci
INSPIRACJE
Podczas wyjazdu studyjnego do Berlina, w ramach Programu CAL
(Centra AktywnoÊci Lokalnej) zwiedzano wielofunkcyjne centra
kulturalno-opiekuƒczo-wychowawcze dla dzieci. Wtedy po raz
pierwszy zobaczono, jak sprawnie i efektywnie mogà dzia∏aç takie
placówki. Do realizacji projektu zainspirowa∏y tak˝e doÊwiadczenia
prowadzonego przez Stowarzyszenie wczeÊniej Klubu Rodzinnego.

DZIA¸ANIA
NAJWA˚NIEJSZE PROJEKTY
Akademia SNS – to projekt polegajàcy na kapitalnym wyremontowaniu pomieszczeƒ Êwietlicy, wyposa˝eniu jej w nowoczesne urzàdzenia i prowadzeniu zaj´ç realizowanych w trzech modu∏ach:
S jak sport (basen, hala),
N jak nauka (nauka j. niemieckiego i lekcje muzealne),
S jak sztuka (nauka gry na instrumentach, uczestnictwo w zaj´ciach teatru kukie∏kowego, plastycznych i Êpiewaczych).
Akademia Najm∏odszych – to projekt zak∏adajàcy prowadzenie cyklicznych zaj´ç dla dzieci dwa razy w tygodniu w trzech
modu∏ach (teatr, plastyka, zabawa).

Dzia∏ania rozpocz´to od wypracowania Gminnej Strategii Rozwoju
Edukacyjnego Ma∏ych Dzieci. Dzi´ki pomocy profesjonalnej trenerki, wspólnie z wa˝nymi osobami w spo∏ecznoÊci (nauczyciele, radni,
so∏tysi, samorzàdowcy, pracownicy gminnego oÊrodka kultury i rodzice ma∏ych dzieci) zbierano informacje o zasobach edukacyjnych
gminy. Zastanawiano si´ nad problemami w edukacji ma∏ych dzieci,
analizowano s∏abe i mocne strony edukacji w Somiance. Dzi´ki tej
analizie wyznaczono obszary strategiczne, nad którymi warto popracowaç dalej. Wspólnie stworzono projekt strategii, który opublikowano. Nast´pnie przez ok. dwa miesiàce konsultowano pomys∏y
z mieszkaƒcami gminy. Trzecim etapem by∏o zatwierdzenie strategii
przez rad´ gminy podczas sesji rady gminy. To by∏ du˝y sukces i impuls do dalszego dzia∏ania. Zainicjowano konsorcjum samorzàdu,
stowarzyszenia, gminnego oÊrodka kultury i rodziców ma∏ych dzieci. Wspólnie przeanalizowano wyniki strategii i zdecydowano, ˝e
w∏aÊnie na bazie Gminnego Centrum Kultury w Somiance mo˝na
zrealizowaç projekt w ramach Programu Dla Dzieci II prowadzonego przez Fundacj´ Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego.
W Akademii Najm∏odszych Stowarzyszenie prowadzi zaj´cia dla
22 dzieci w wieku 3–5 lat i ich rodziców. Zaj´cia odbywajà si´ dwa
razy w tygodniu w Êwietlicy gminnego oÊrodka kultury. Sà podzielone na bloki tematyczne: P – jak plastyka, T – jak teatr, Z – jak zabawa. Warsztatom towarzyszà tak˝e wyk∏ady dla rodziców i zaj´cia
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integracyjne.
Podczas 3 godzin zaj´ç jest czas na grupowe formy teatralne, parateatralne, plastyczne, muzyczne i zabawowe. Sà to ró˝nego rodzaju zabawy twórcze, w których dzieci z jednej strony pog∏´biajà
wiedz´ o Êwiecie, a z drugiej – wyra˝ajà swój stosunek do
otaczajàcej je rzeczywistoÊci. Zaj´cia pozwalajà uczestnikom zabawy na w∏asnà oryginalnà twórczoÊç, np. poprzez inscenizacj´ form
pantomimicznych. Zabawy prowadzone sà metodà pedagogiki
zabawy, bez rywalizacji, z pomocà rodziców. Podczas nich dzieci
uczà si´ taƒczyç i Êpiewaç, poznajà zabawy ludowe. Stroje teatralne
i taneczne powstajà z pomocà rodziców. Na zaj´ciach pod has∏em
„P – jak plastyka” dzieci poznajà ró˝ne techniki r´kodzielnicze: malowanie, kolorowanie, wydzieranki, mas´ solnà, malowanie czarnym tuszem i farbami wodnymi. Za pomocà ekspresji plastycznej wyra˝ajà swoje marzenia i pragnienia. Wspólnie z rodzicami
bawià si´ w „plener malarski”. Zaj´ciom towarzyszà tak˝e imprezy
okolicznoÊciowe oraz wieƒczàce projekt, podczas których dzieci
i rodzice mogà zaprezentowaç efekty swoich staraƒ.

ZASOBY
Najwa˝niejsi w realizacji tego projektu sà zaanga˝owani ludzie,
którym „chce si´ chcieç” robiç coÊ dla innych. Potrzebna jest bezpieczna i odpowiednio wyposa˝ona przestrzeƒ dla ma∏ych dzieci.
Dzieci muszà mieç mo˝liwoÊç swobodnie pobiegaç, a tak˝e skupiç si´ w ciszy.
Trzeba jednak pami´taç, ˝e najwa˝niejsze jest mieç wizj´ – widzieç koniec swoich dzia∏aƒ i ca∏y czas je monitorowaç. Trzeba byç
elastycznym i otwartym na potrzeby spo∏ecznoÊci.
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JAKOÂå

Na wdro˝enie modelu Stowarzyszenie otrzymało dotacj´ z Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego w wysokoÊci 13.000 z∏.
Rodzice pracowali spo∏ecznie: przygotowywali posi∏ki, pomagali
przy realizacji zaj´ç, opiekowali si´ dzieçmi, bawili si´ podczas
imprez, przygotowywali stroje dla dzieci. Dwóch instruktorów
kulturalno-oÊwiatowych prowadzi∏o zaj´cia w ramach swojej etatowej pracy w gminnym oÊrodku kultury. Bezp∏atnie korzystano
z pomieszczeƒ, bazy i urzàdzeƒ GOK. Ârodki z dotacji przeznaczono na zakup materia∏ów edukacyjnych i plastycznych do zaj´ç,
honoraria dla zaproszonych instruktorów i wyk∏adowców oraz
obs∏ug´ ksi´gowà projektu.

Na jakoÊç prowadzonych dzia∏aƒ mia∏o du˝y wp∏yw zaanga˝owanie. RobiliÊmy to, co lubimy. Bardzo „nakr´cajà” nas efekty dzia∏aƒ,
radoÊç dzieci i rodziców ich entuzjazm. Podczas zaj´ç prowadzono
obserwacj´ uczestniczàcà, rozmawialno z rodzicami i dzieçmi. Na
koniec zaj´ç przeprowadzono z rodzicami ankiet´ ewaluacyjnà.

SUKCESY MODELU
Podczas realizacji projektu potwierdzi∏o si´ powiedzenie: „animator jest od tego, ˝eby zrobiç coÊ z niczego”. To „coÊ”
to nowa forma przedszkolna w domu kultury, realizowana przez stowarzyszenie wspólnie z rodzicami ma∏ych dzieci. To zupe∏na nowoÊç w gminie. Rodzice realizujàc projekt, uwierzyli w wartoÊç wczesnej edukacji ma∏ych dzieci.
Zaanga˝owali si´ w lokalne partnerstwo – bezinteresownà prac´ ze swoimi dzieçmi i instruktorami GOK – cz∏onkami
Stowarzyszenia. Sukces to ich deklaracja, ˝e chcà dalej wspó∏pracowaç i dzia∏aç na rzecz ma∏ych dzieci.

5 Z¸OTYCH RAD
S∏uchaç mieszkaƒców naszych spo∏ecznoÊci – oni wiedzà najlepiej, co poprawiç, zmieniç czy udoskonaliç.

WSPARCIE

Nie czekaç, nie narzekaç na samorzàd – on „dojrzeje” i w∏àczy si´ w nasze oddolne dzia∏ania.

Organizacj´ wspomaga∏y dwie absolwentki, sta˝ystki-wolontariuszki na podstawie umowy podpisanej z powiatowym
urz´dem pracy. Wspó∏pracowano tak˝e ze Stowarzyszeniem
KLANZA, które przeprowadzi∏o trzy warsztaty umiej´tnoÊci dla
dzieci i ich rodziców.

Mieç czas na monitorowanie i ewaluacj´ naszych dzia∏aƒ.
Propagowaç dobre praktyki, dzieliç si´ doÊwiadczeniami, nag∏aÊniaç to, co robimy z innymi dla innych.
Umieç dzi´kowaç za spo∏eczne zaanga˝owanie.
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i Integracji Ârodowiska Lokalnego
„Z Edukacjà w Przysz∏oÊç”

MODELOWE DZIA¸ANIE

O STOWARZYSZENIU
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Integracji Ârodowiska Lokalnego „Z Edukacjà w Przysz∏oÊç” w Korzeczniku powsta∏o
w 2002 r. Poczàtkowo g∏ównym celem jego dzia∏alnoÊci by∏o
wspieranie szko∏y poprzez realizacj´ projektów edukacyjnych.
W 2004 r., pomimo wielu protestów rodziców i mieszkaƒców
wsi, którzy w latach 50. uczestniczyli w budowie szko∏y
– burmistrz i rada gminy podj´li decyzj´ o jej likwidacji. Wówczas Stowarzyszenie, aby nie dopuÊciç do degradacji wsi,

postanowi∏o podjàç si´ prowadzenia szko∏y podstawowej
jako placówki niepublicznej. W wyniku tych wydarzeƒ edukacja sta∏a si´ najwa˝niejszym celem dzia∏ania Stowarzyszenia.
W styczniu 2005 r. uruchomiono przedszkole dla dzieci 3–5
letnich, a we wrzeÊniu Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego.
Obecnie Stowarzyszenie liczy 28 cz∏onków, a jego dzia∏ania
dotyczà g∏ównie powiatu kolskiego.

Wiejskie Centrum Edukacji – ró˝norodne dzia∏ania na rzecz dzieci i spo∏ecznoÊci
INSPIRACJE
Chocia˝ Stowarzyszenie dzia∏a od 2002 r., to poczàtki jego
dzia∏alnoÊci si´gajà koƒca lat 90. Pami´tam rozmow´ z Bohdanem
Kamiƒskim w Towarzystwie Samorzàdowym w Koninie na temat
realizacji projektów (co to jest projekt, jak go opisaç, jak wype∏niç
wniosek i jakie sà aktualne konkursy). Póêniej by∏y pierwszy projekt,
pierwszy sukces i szkolenie w Polskiej Fundacji Dzieci i M∏odzie˝y.
Tam pozna∏am kolejne osoby, które w istotny sposób przyczyni∏y
si´ do naszych dalszych poczynaƒ. Byli to Artur ¸´ga i Marzena
¸otys. Kolejne lata to nast´pne projekty, a w konsekwencji rejestracja Stowarzyszenia. Je˝eli chodzi o przej´cie szko∏y podstawowej,
to nieocenionà pomoc i inspiracj´ wnios∏a w dzia∏ania Stowarzyszenia Alina Koziƒska-Ba∏dyga z Federacji Inicjatyw OÊwiatowych.
Natomiast pomoc i inspiracj´ podczas zak∏adania pierwszego
wiejskiego przedszkola w gminie organizacja zawdzi´cza Teresie
Ogrodziƒskiej z Fundacji Komeƒskiego.
W kolejnych latach dzia∏alnoÊci inspirujàce by∏y równie˝ wyjazdy do
szkó∏ w Holandii, Walii i Finlandii w ramach programu Leonardo da
Vinci (realizowanego przez FIO).

DZIA¸ANIA
Mieszkamy i pracujemy na wsi, wielu z nas tutaj si´ urodzi∏o
i wychowa∏o. Dobrze znamy to Êrodowisko i ró˝norakie uwarunkowania, które je kszta∏tujà. Widzimy problemy, które od lat czekajà
na rozwiàzanie i ciàgle sà spychane na drugi plan, a tak˝e utrudnienia w dost´pie do ró˝nych us∏ug dla mieszkaƒców wsi. Na tej
podstawie uwa˝amy, ˝e szko∏a na wsi powinna byç wielofunkcyjnym centrum majàcym w ofercie us∏ugi edukacyjne dla ca∏ego
spo∏eczeƒstwa, wczesnà diagnoz´ i wsparcie specjalistów dla dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opiek´ stomatologicznà
dla dzieci, a tak˝e pomoc prawnà i socjalnà dla ubogich i samotnie
mieszkajàcych starszych osób. Staramy si´ budowaç takie centrum
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podejmujàc dzia∏ania ﬁnansowane z ró˝nych êróde∏, najcz´Êciej
z projektów, co niestety utrudnia d∏ugofalowe zaplanowanie sposobów rozwiàzywania lokalnych problemów.
Prowadzimy dzia∏ania majàce na celu szeroko rozumiany rozwój
Êrodowiska lokalnego. Wspieramy dzieci wiejskie, niwelujemy
przeszkody w dost´pie do edukacji i kultury.
W okresie wzmo˝onej restrukturyzacji wsi, w latach 2005–2006,
gdy w naszym Êrodowisku wyst´powa∏o bardzo du˝e bezrobocie
i ogólne zubo˝enie, realizowaliÊmy dwa projekty skierowane do
doros∏ych mieszkaƒców wsi. Pierwszy z nich – „Masa solnych
pomys∏ów” – zaktywizowa∏ kobiety wiejskie, które po przeszkoleniu wytwarza∏y pamiàtki z masy solnej, a nast´pnie sprzedawa∏y je na
lokalnych festynach, jarmarkach, imprezach plenerowych itp. Pamiàtki
te sà wcià˝ wytwarzane i sprzedawane w sklepiku z pamiàtkami przy
Kopalni Soli w K∏odawie. Projekt „Edukacja rolników szansà ich
rozwoju”, ﬁnansowany przez Europejski Fundusz Spo∏eczny, pozwoli∏ udzieliç wsparcia mieszkaƒcom wsi zagro˝onym bezrobociem
i wykluczeniem spo∏ecznym. Grupa 60 osób uczestniczy∏a w warsztatach psychologicznych i ró˝nych szkoleniach, które zwi´kszy∏y
szanse tych osób na rynku pracy. W wielu przypadkach przynios∏y
te˝ trwa∏e efekty w postaci sta∏ego zatrudnienia, podj´cia dzia∏alnoÊci
gospodarczej, wyjazdu do pracy za granic´. Dzisiaj, z perspektywy
kilku lat, majàc mo˝liwoÊç kontaktu z uczestnikami tego projektu,
mo˝emy cieszyç si´ z jego efektów.
W roku szkolnym 2007/2008 realizowaliÊmy zaj´cia rozwijajàce
umiej´tnoÊci matematyczne dzieci z klas 4–6, które by∏y ﬁnansowane przez Fundacj´ 4H w Polsce (w ramach projektu
wspó∏ﬁnansowanego przez EFS). W 2007 r., w ramach projektu
„Koalicja wsparcia”, doﬁnansowanego przez Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, przeszkoliliÊmy grup´ nauczycieli ze szkó∏ gminy
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Wiejskie Centrum Edukacji
SUKCESY MODELU
K∏odawa z programu proﬁlaktyczno-wychowawczego „Spójrz
inaczej”, który nast´pnie by∏ realizowany w szko∏ach. Wsparcie
psychologiczne i pomoc prawnà otrzyma∏y równie˝ osoby z rodzin z problemami.

Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego, a dzia∏alnoÊç oÊrodków ﬁnansowana jest w ramach projektu z PO KL.

Obecnie realizujemy projekt „Wiejski OÊrodek Przedszkolny”, w ramach którego uruchomiliÊmy dwa oÊrodki przedszkolne
dla dzieci 3–5-letnich w Bierzwiennej Krótkiej i Wólce Czepowej
w gminie K∏odawa. Ponadto w ramach projektu prowadzone sà
zaj´cia z logopedà, pedagogiem, nauczycielem rytmiki i j´zyka
angielskiego, zarówno w nowo powsta∏ych OÊrodkach, jak
i w przedszkolu w Korzeczniku.

Kiedy uruchamialiÊmy poszczególne placówki, nieocenionym
wsparciem by∏o Êrodowisko lokalne. Pami´tam równie˝ postaw´
pracowników Powiatowej Stra˝y Po˝arnej i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, wbrew obiegowym opiniom ci ludzie robili wszystko,
aby razem z nami rozwiàzaç wszelkie pojawiajàce si´ przeszkody.

ZASOBY
Najwa˝niejsze zasoby, jakimi dysponujemy, to oczywiÊcie ludzie,
ich zapa∏ i zaanga˝owanie. Wspó∏pracujemy z wieloma specjalistami, nauczycielami, pedagogami, logopedami itd. Posiadamy równie˝ zaplecze administracyjne, w tym ksi´gowà, która zna specyﬁk´
rozliczeƒ w organizacjach pozarzàdowych. Gmina przekaza∏a nam
w u˝yczenie budynek szko∏y wraz z wyposa˝eniem, w którym,
oprócz placówek edukacyjnych mieÊci, si´ siedziba Stowarzyszenia
oraz odbywajà ró˝ne imprezy i szkolenia. Posiadamy nowoczesny
sprz´t komputerowy, rzutniki multimedialne, kserokopiarki oraz sta∏e
∏àcze internetowe.

FINANSE
W skali 2009 r. bud˝et przedszkola (2-oddzia∏owego) to
125.000,00 z∏, dwóch oÊrodków przedszkolnych 180.000,00 z∏,
szko∏y podstawowej 405.000,00 z∏, Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego 250.000,00 z∏. W tego typu dzia∏alnoÊci najwi´ksza
pozycja to oczywiÊcie koszty osobowe, ale wysokie sà równie˝
koszty utrzymania budynku, szczególnie centralnego ogrzewania
i energii. èród∏o pozyskiwania Êrodków to dotacje z bud˝etu gminy i starostwa (na SP w wysokoÊci subwencji z MEN). W naszym
przypadku dodatkowym êród∏em dochodów sà wp∏aty s∏uchaczy
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WSPARCIE

JAKOÂå
Aby sprostaç obecnym wyzwaniom, grupa naszych aktywnych
cz∏onków uczestniczy w wielu spotkaniach, szkoleniach i projektach realizowanych przez ró˝ne instytucje oraz ogólnopolskie
organizacje pozarzàdowe. Nasze Stowarzyszenie jest cz∏onkiem
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Federacji Inicjatyw
OÊwiatowych. Wspó∏pracujemy z Fundacjà Rozwoju Dzieci im.
J. A. Komeƒskiego i innymi organizacjami. Kontakty te umo˝liwiajà
nam poznawanie sprawdzonych rozwiàzaƒ i skutecznych metod
oraz form dzia∏ania. Nawzajem czerpiemy ze swoich doÊwiadczeƒ
i wspieramy si´ w dzia∏aniach. Sami uczymy si´, aby umo˝liwiç
uczenie si´ innym. Placówki niepubliczne dzia∏ajà w warunkach
du˝ej konkurencji, dlatego ciàg∏e podnoszenie jakoÊci podejmowanych dzia∏aƒ jest bardzo wa˝nym elementem naszej pracy.
W szko∏ach wyznacznikiem jakoÊci sà egzaminy zewn´trzne oraz
wyniki uczniów na kolejnych etapach edukacji. Bardzo wa˝ne jest
zadowolenie dzieci i rodziców w przedszkolu, uczniów w szkole
podstawowej oraz s∏uchaczy w Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego. Podmiotowe traktowanie wszystkich klientów jest wa˝nym
czynnikiem sukcesu.

Bardzo wiele dotychczasowych osiàgni´ç naszego ma∏ego lokalnego Stowarzyszenia mo˝emy uwa˝aç za sukces.
Z powodzeniem dzia∏a Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego – w zaocznych technikach rolniczych i uzupe∏niajàcym LO
mamy od 140 do 180 s∏uchaczy, g∏ównie mieszkaƒców wsi. RoÊnie zainteresowanie rodziców ma∏ych dzieci edukacjà
przedszkolnà – mamy komplet dzieci w przedszkolu i w dwóch nowo powsta∏ych oÊrodkach przedszkolnych (∏àcznie
60 dzieci). JesteÊmy te˝ znaczàcym na wsi pracodawcà – obecnie zatrudniamy 18 osób na umowy o prac´ i drugie tyle
na umowy zlecenia. W bie˝àcym roku z w∏asnych Êrodków wymieniliÊmy pokrycie dachu na u˝ytkowanym przez nas
budynku szko∏y (1500 m kw.). Nast´pnym etapem, w miar´ pozyskiwania Êrodków, b´dzie przystosowanie poddasza
na cele edukacyjne. Zamierzamy utworzyç nowe kierunki szkó∏ Êrednich oraz poszerzaç naszà ofert´ edukacyjnà
o inne formy kszta∏cenia, aby umo˝liwiç mieszkaƒcom wsi uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie.

3 Z¸OTE RADY
Najwa˝niejsi sà ludzie, którzy si´ anga˝ujà – trzeba o nich dbaç i doceniaç ich prac´.
Nale˝y pami´taç o poprawnych relacjach z samorzàdem (je˝eli nie uda si´ zachowaç bardzo dobrych).
Trzeba pami´taç, ˝e podczas intensywnej pracy wa˝ny jest relaks i odpoczynek, a po ka˝dym sukcesie Êwi´towanie.
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Adresy organizacji
Fundacja „Dzieci Niczyje”

Instytut Ma∏ego Dziecka
im. Astrid Lindgren

ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel./faks: 0 22 616 02 68
0 22 616 03 14
e-mail: fdn@fdn.pl
www.fdn.pl

Os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznaƒ
tel./faks: 0 61 847 45 76
e-mail: biuro@imd.org.pl
www.imd.org.pl

Spo∏eczno-OÊwiatowe Stowarzyszenie
Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepe∏nosprawnym „Edukator”
ul. Wojska Polskiego 29 A
18-400 ¸om˝a
tel./faks: 0 86 215 04 63
e-mail: sosppin@poczta.onet.pl
www.sosedukator.pl

Stowarzyszenie „DoroÊli – Dzieciom”
ul. Szkolna 8/7
89-400 S´pólno Krajeƒskie
tel./faks: 0 52 388 25 97
e-mail: dorosli-dzieciom@wp.pl
www.dorosli-dzieciom.neostrada.pl

Korzecznik 41
62-650 K∏odawa
tel./faks: 0 63 27 35 218
e-mail: sp-korzecznik@wp.pl
www.korzecznik.eu

Oddzia∏ Gminny Towarzystwa
Przyjació∏ Dzieci w Cekcynie

¸opuszka Ma∏a 13
37-220 Kaƒczuga
tel.: 0 16 642 44 48
e-mail: fundacjawzrastanie@wp.pl

ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn
tel.: 0 52 334 75 69
e-mail: fela8@gazeta.pl

Fundacja Rozwoju Dzieci
im. Jana Amosa Komeƒskiego

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów KLANZA
Oddzia∏ Bia∏ostocki

Stowarzyszenie Integracyjne
„Klub Otwartych Serc”

ul. Cz´stochowska 6A
15-459 Bia∏ystok
tel./faks: 0 85 746 15 12
e-mail: bialystok@klanza.org.pl
www.klanza.bialystok.pl

ul. Sportowa 7
98-400 Wieruszów
tel./faks: 0 62 78 42 535, 0 62 78 41 331
e-mail: wuteze@free.ngo.pl
www.sikos.org.pl

Fundacja „Sto Pociech”

Pracownia Alternatywnego Wychowania

ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa
tel.: 0 22 887 05 55
faks: 0 22 887 05 55
e-mail: stopociech@stopociech.pl
www.stopociech.pl

ul. Wólczaƒska 225
93-005 ¸ódê
tel.: 0 42 637 03 12, 0 667 966 471
faks: 0 42 636 93 39
e-mail: biuropaw@op.pl
www.pawlodz.org

Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji
Spo∏ecznej Praga-Pó∏noc
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Somianka 21
07-203 Somianka
tel.: 0 29 741 87 60
e-mail: goksomianka@go2.pl

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Integracji
Ârodowiska Lokalnego „Z Edukacjà
w Przysz∏oÊç”

Fundacja Pomocy M∏odzie˝y
im. Jana Paw∏a II „Wzrastanie”

ul. Flory 1/8
00-586 Warszawa
tel.: 0 22 881 15 80
faks: 0 22 849 30 41
e-mail: frd@frd.org.pl
www.frd.org.pl

Stowarzyszenie na rzecz Gminy
Somianka „SOMA”

ul. Szymanowskiego 3/63a
03-477 Warszawa
tel.: +48 507 842 799
e-mail: gpas@wp.pl
www.gpas.org.pl
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POLSKO-AMERYKA¡SKA FUNDACJA WOLNOÂCI
Polsko-Amerykaƒska Fundacja WolnoÊci (PAFW) zosta∏a za∏o˝ona
w USA przez Polsko-Amerykaƒski Fundusz Przedsi´biorczoÊci.
W 2000 r. otworzy∏a Przedstawicielstwo w Polsce i rozpocz´∏a
dzia∏alnoÊç programowà.
Misjà PAFW jest dzia∏anie na rzecz umacniania spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym
wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i spo∏ecznego,
a tak˝e dzielenie si´ polskimi doÊwiadczeniami w zakresie
transformacji z innymi krajami Europy Ârodkowo-Wschodniej.
Misj´ t´ Fundacja urzeczywistnia poprzez realizacj´ programów
w nast´pujàcych obszarach tematycznych:
• inicjatywy w zakresie edukacji,
• rozwój spo∏ecznoÊci lokalnych,
• upowszechnianie polskich doÊwiadczeƒ zwiàzanych
z transformacjà.
Fundacja ﬁnansuje swojà dzia∏alnoÊç z przychodów funduszu wieczystego, którego êród∏em sà Êrodki pochodzàce z likwidowanych inwestycji i programów Polsko-Amerykaƒskiego Funduszu
Przedsi´biorczoÊci. Dotychczas Fundusz Przedsi´biorczoÊci przekaza∏ do Fundacji 250 mln dol.
W Polsce PAFW koncentruje si´ na inicjatywach edukacyjnych – przede wszystkim takich, które s∏u˝à wyrównywaniu
szans, a zarazem unowoczeÊnianiu oÊwiaty, a tak˝e na wyzwalaniu i umacnianiu aktywnoÊci obywatelskiej w miejscach
wymagajàcych szczególnego wsparcia, zw∏aszcza na terenach
wiejskich i w ma∏ych miastach. Fundacja zaprasza do wspó∏pracy
inne organizacje pozarzàdowe, które sà w stanie przyjàç na siebie
rol´ realizatorów poszczególnych programów Fundacji. Organizacje te zarzàdzajà przedsi´wzi´ciami wed∏ug zasad i procedur
okreÊlonych przez PAFW.
W ciàgu dziewi´ciu lat Fundacja przeznaczy∏a na swoje programy
ponad 67 mln dol.
Wi´cej o Fundacji: www.pafw.pl
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FUNDACJA ROZWOJU DZIECI IM. JANA AMOSA
KOME¡SKIEGO
JesteÊmy organizacjà pozarzàdowà dzia∏ajàcà od 2003 r. Dà˝ymy
do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania
szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia do 10. roku
˝ycia. Chcemy stwarzaç dzieciom jak najlepsze warunki do budowania poczucia w∏asnej wartoÊci, rozbudzania ciekawoÊci, rozwijania samodzielnoÊci i kreatywnoÊci.
Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które majà mniejsze
szanse na udany start w doros∏e ˝ycie: z ma∏ych miejscowoÊci,
ze Êrodowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo. Chcemy
przyczyniç si´ do ukszta∏towania nowego pokolenia twórczych
i ciekawych Êwiata ludzi, którzy w ˝yciu b´dà kierowali si´ zasadami tolerancji i solidarnoÊci spo∏ecznej.
Dzia∏amy we wspó∏pracy z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarzàdowymi, samorzàdami i instytucjami, które pomagajà
dzieciom. Upowszechniamy nowoczesne rozwiàzania pedagogiczne i wysokie standardy edukacyjne. Dzi´ki wspó∏pracy z polskimi
i Êwiatowymi ekspertami w zakresie wczesnej edukacji mamy
dost´p do najnowszych osiàgni´ç pedagogicznych i rozwiàzaƒ organizacyjnych, które przeszczepiamy na grunt polski.
Dzia∏amy na poziomie ogólnopolskim i lokalnym. Na poziomie
ogólnopolskim poprzez raporty, badania, konferencje i wydawnictwa promujemy potrzeby edukacyjne ma∏ych dzieci. Prowadzimy tak˝e dzia∏ania rzecznicze. Na poziomie lokalnym poprzez
szkolenia, programy i konsultacje pomagamy gminom wiejskim
i organizacjom pozarzàdowym we wprowadzaniu i ﬁnansowaniu
nowoczesnych rozwiàzaƒ edukacyjnych dla ma∏ych dzieci.
Wi´cej o Fundacji: www.frd.org.pl

Publikacj´ „Inwestujmy w ma∏e dzieci – dobre praktyki organizacji pozarzàdowych”
wydano w ramach programu „Dla Dzieci” dzi´ki ﬁnansowemu wsparciu
Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci
Wydawca:
Fundacja Rozwoju Dzieci
im. J. A. Komeƒskiego
00-586 Warszawa, ul. Flory 1 m. 8
tel.: 0 22 881 15 80
www.frd.org.pl
Wydanie I
ISBN: 978-83-924424-5-5
Redakcja: Teresa Ogrodziƒska, Marta Bia∏ek-Graczyk
Korekta: Monika Rychalska
Projekt graﬁczny: Łukasz Hahn, www.smARTcat.pl
Sk∏ad: Łukasz Grzeszczyk, Łukasz Hahn
Zdj´cia: Marta Bia∏ek-Graczyk, Marcin Kamiƒski
Druk: Lotos Sp. z o.o.
© Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego, Warszawa 2009
Wszelkie prawa zastrze˝one. Przedruk lub kopiowanie ca∏oÊci
albo fragmentu ksià˝ki – z wyjàtkiem cytatów w artyku∏ach i przeglàdach
krytycznych – mo˝liwe sà tylko na podstawie pisemnej zgody Wydawcy.

„Inwestujmy w ma∏e dzieci – dobre praktyki organizacji
pozarzàdowych” to kolejna publikacja promujàca dokonania organizacji
dzia∏ajàcych na rzecz ma∏ych dzieci. Pokazujemy w niej, jak wa˝nà
funkcj´ pe∏nià organizacje pozarzàdowe w swoich Êrodowiskach, w jaki
sposób pomagajà rodzicom i samorzàdom lokalnym w tworzeniu dobrych
warunków rozwojowych dla ma∏ych dzieci. Przedstawiamy modelowe
rozwiàzania wypracowane przez 14 organizacji. Mamy nadziej´, ˝e b´dà
one inspiracjà zarówno dla organizacji pozarzàdowych, jak i samorzàdów
do poszerzania oferty dla najm∏odszych obywateli.
Publikacja zosta∏a wydana w ramach programu „Dla Dzieci” realizowanego
przez Fundacj´ Komeƒskiego we wspó∏pracy z Polsko-Amerykaƒskà
Fundacjà WolnoÊci.

Inwestujmy w małe dzieci
DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH
www.frd.org.pl
www.dladzieci.org.pl

