
  

 

 

W 2018 roku z wpłat 1% uzyskaliśmy 17 514,44 zł.  
Wszystkim przekazującym swój 1% Fundacji Rozwoju Dzieci serdecznie dziękujemy! 
 
Wszystkie środki zdecydowaliśmy przeznaczyć na nasz program JAKOŚĆ OD POCZĄTKU”, w ramach 
którego opracowujemy standardy opieki i edukacji dzieci do lat 3. Długofalowym celem programu jest 
poprawa jakości żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. 

PROBLEMY 
Program jest odpowiedzią na zidentyfikowane przez nas problemy związane z usługami opiekuńczo-
edukacyjnymi dla najmłodszych dzieci, takie jak:  

 niskie zaufanie rodziców do opieki pozarodzinnej;  

 brak wiedzy pracodawców i urzędów jak wprowadzać nowe usługi dla dzieci;  

 niska świadomość rodziców oraz władz, jak pobyt w dobrych placówkach zwiększa szanse 
edukacyjne dzieci.  

Obecnie standardy jakości żłobków dotyczą jedynie spraw technicznych, sanitarnych, norm 
budowlanych oraz norm żywieniowych. Nie obejmują obszarów kluczowych dla wszechstronnego 
rozwoju dziecka, takich jak: relacje dziecka z opiekunem, sposoby/metody wspierania rozwoju, 
propozycja edukacyjna, relacje z rodzicami. A to właśnie te sprawy decydują, czy dziecko będzie 
w żłobku szczęśliwe i czy rodzice będą mieli pewność, że ich dziecko jest w dobrych rękach. 

CEL: 
Chcemy, żeby każda gmina w Polsce, która zgodnie z tzw. Ustawą żłobkową nadzoruje wczesnodziecięce 
placówki opieki i edukacji, wiedziała jak to robić,  dostała narzędzia wspierania jakości  tych placówek. 
Z kolei każda instytucja opieki i edukacji małych dzieci prywatna lub publiczna mogła samodzielnie 
przeprowadzić  autoewaluację jakości we wszystkich wymiarach.  

DZIAŁANIA: 
Dlatego tworzymy standardy wraz z narzędziami  pozwalającymi na poprawę jakości  pracy instytucji 
zajmujących się najmłodszymi dziećmi. Standardy obejmą wszystkie aspekty, m.in.: żywienie, edukację, 
przygotowanie i doskonalenie kadry, współpracę z rodzicami. 

 

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne   
dotyczące wpłat 1% otrzymanych w 2018 roku 

 

Z wpłat uzyskanych w 2019 roku planujemy dofinansować:  
 Wypracowanie standardów jakości w 11 obszarach tematycznych 

 Stworzenie poradnika dla kadry żłobków, klubów dziecięcych i dziennego opiekuna zawierającego kryteria 

jakości opieki i edukacji małych dzieci 

 Stworzenie strony www zawierającej pogłębione teksty na temat rozwoju małych dzieci, wyniki badań, 

dobre praktyki, praktyczne wskazówki, przykłady zdjęciowe i wideo 

 Liczymy na to, że zarówno publikacja, jak i strona www będzie użytecznym narzędziem – zwiększy 

zainteresowanie jakością wczesnego dzieciństwa, podniesie kompetencje personelu placówek 

 

  


