
���������������������������������������������������

�������������������
�����������������������

��������� ���������� ������ ���������� �������������� �� ��������� ���

�����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

���������������������������������
���������

�� ����������� ���� ������ ���������� ������ ������� ���������� ��������

�������������������������������������������������������������������

����������������������� �������������� ��������� ���������������

��������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

������� ������������������������ ������� �� ������������������������

����� ���������� ��� ��� ���������� �������� ���������� ����������

���������������������������������������������������������������

����������������������������



���������������������������������

��������������������������������������������������

�������������

�������������������
����������������������



Bo jakie poczàtki, takie b´dzie wszystko 

Irlandia Pó∏nocna
Early Years – organizacja na rzecz najm∏odszych

Szkocja
Centrum Rodzinne Greendykes w Edynburgu

Walia
Duffryn Infant School w Newport

W∏ochy
˚∏obki w San Miniato

Polskie dobre praktyki

Fundacja Dzieci Niczyje
Dobry Rodzic – Dobry Start. Profilaktyka krzywdzenia ma∏ych dzieci.

Instytut Ma∏ego Dziecka im. Astrid Lindgren

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Be∏˝ycach
Nasze pierwsze przedszkole

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeƒskiego
Grupy Zabawowe
Program Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich

56 ............... 

64 ............... 

70 ............... 

76 ............... 

85 ............... 

86 ............... 

92 ............... 

98 ............... 

102 ............... 
109 ............... 

Spis treÊci

WST¢P

I CZ¢Âå 

Anna I. Brzeziƒska
Dzieciƒstwo jako fundament

Anna Blumsztajn
Dlaczego programy edukacyjne dla najm∏odszych sà wa˝ne? Perspektywa spo∏eczeƒstwa. 

Marzena ¸otys
Lokalne partnerstwa na rzecz dzieci 

Marzena ¸otys
Gminne strategie edukacyjne

II CZ¢Âå 
Dobre praktyki w krajach Unii Europejskiej

Finlandia
Opieka domowa dla dzieci we wsi Vehmersalmi 

Francja
Ró˝norodnoÊç instytucjonalnych form opieki nad małymi dzieçmi 
Rodzicielskie ˝∏obki – od ruchu spo∏ecznego do pe∏noprawnej instytucji 

Norwegia
Rodzinne Centrum Morkved w Bødo

Wielka Brytania
Program Sure Start (Pewny Start)

 5 ...............

7 ............... 

8 ............... 

12 ............... 

16 ............... 

22 ............... 

 
27 ............... 

28 ............... 

34 ............... 
39 ............... 

42 ............... 

48 ............... 

2 3



Tytu∏ niniejszej publikacji to cytat z rozprawy Jana Amosa Komeƒskiego pt. „Szcz´Êcie narodu”. Ten XVII-wiecz-
ny duchowny i pedagog, który jako pierwszy wprowadzi∏ do szko∏y nowatorskie metody nauczania, uznajàce 
podmiotowoÊç dziecka, uwa˝a∏, ˝e cz∏owiek uczy si´ przez ca∏e ˝ycie, poczàwszy od chwili… narodzin.

Potwierdzajà to dziÊ zarówno badania naukowe, jak i doÊwiadczenia praktyków. Pierwsze 6 lat ˝ycia to czas, 
gdy kszta∏tujà si´ podstawy ca∏ej naszej przysz∏ej edukacji. To w∏aÊnie wówczas dziecko, jeÊli ma po temu op-
tymalne warunki, zdobywa wiedz´ i umiej´tnoÊci, które stanowià solidny fundament jego dalszej nauki, uczy 
si´ j´zyka i wyra˝ania emocji, tworzy wi´zi z doros∏ymi i rówieÊnikami, nabywa umiej´tnoÊci spo∏eczne, które 
umo˝liwiajà mu znalezienie w∏asnego miejsca w Êrodowisku szkolnym i spo∏eczeƒstwie, poznaje podstawy 
liczenia, czytania oraz pisania, zdobywa doÊwiadczenia, a tak˝e uczy si´ rozwiàzywaç problemy i podejmowaç 
decyzje – uczy si´ myÊleç i rozumieç. 

JednoczeÊnie wczesne dzieciƒstwo jest pierwszym i zasadniczym etapem tworzenia si´ nierównoÊci edu-
kacyjnych, poniewa˝ w tym okresie mo˝liwoÊci rozwojowe dzieci sà najwi´ksze i najsilniejszy jest wp∏yw 
Êrodowiska, w którym sà wychowywane. Dlatego dost´p do jakoÊciowej edukacji jest szczególnie wa˝ny dla 
dzieci wychowujàcych si´ w Êrodowiskach zaniedbanych kulturowo i ekonomicznie.

Wed∏ug danych z „Raportu o kapitale intelektualnym Polski” indeks kapita∏u ludzkiego dla dzieci plasuje 
Polsk´ na 20. miejscu spoÊród 21 krajów europejskich, które by∏y obj´te porównaniem. Je˝eli dodamy do 
tego fakt, ˝e Polska ma najwy˝szy poziom zagro˝enia ubóstwem wÊród dzieci i m∏odzie˝y poni˝ej 15. roku 
˝ycia oraz najni˝szy wskaênik upowszechnienia edukacji przedszkolnej i opieki ˝∏obkowej w Unii Europejskiej 
– to czas najwy˝szy, by biç na alarm! Powy˝sze wskaêniki oznaczajà bowiem, ˝e w odniesieniu do tej cz´Êci 
spo∏eczeƒstwa, od której zale˝y nasza przysz∏a zdolnoÊç do rozwoju i konkurowania, pozostajemy daleko 
w tyle za krajami rozwini´tymi.

W publikacji „Bo jakie poczàtki, takie b´dzie wszystko” piszemy o tym dlaczego pierwsze lata ˝ycia dziecka sà 
takie wa˝ne dla jego rozwoju; na co powinni zwróciç uwag´ rodzice, którzy chcà zapewniç swoim dzieciom 
optymalny ˝yciowy start; jak wprowadzaç standardy jakoÊci do pracy z małymi dzieçmi; co mogà zrobiç 
gminy, ˝eby pomóc w dobrym starcie szkolnym swoim najmłodszym obywatelom. Prezentujemy tak˝e dobre 
praktyki – polskie i zagraniczne rozwiàzania wspierajàce rozwój i edukacj´ małych dzieci. Mamy nadziej´, 
˝e te przykłady zach´cà rodziców, samorzàdy i organizacje pozarzàdowe do nowego spojrzenia na potrzeby 
edukacyjne najmłodszych dzieci.

 Teresa Ogrodziƒska
 Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeƒskiego

Teresa Ogrodziƒska
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doros∏ych to umiej´tnoÊci manipulacyjne, zwiàzane z trzymaniem, chwytaniem i przek∏adaniem przedmio-
tów oraz wykonywaniem ró˝nych czynnoÊci dnia codziennego z u˝yciem rozmaitych „narz´dzi”, takich jak: 
∏y˝ka, o∏ówek, grzebieƒ, szczoteczka do z´bów, nó˝ i widelec, no˝yczki, p´dzelek, patyki, wa∏ek do ciasta, 
m∏otek, ∏opatka, latarka, telefon komórkowy. 

Troszk´ póêniej dziecko uzyskuje samodzielnoÊç spo∏ecznà, kiedy to coraz lepiej rozumiejàc mow´ do niego 
kierowanà i coraz sprawniej pos∏ugujàc si´ umiej´tnoÊciami komunikacyjnymi, potrafi  wyra˝aç swoje prag-
nienia, swoje niezadowolenie lub zadowolenie i wol´ dzia∏ania, wymóc na najbli˝szych osobach okreÊlone 
zachowanie i komentowaç to, co si´ wokó∏ niego dzieje.

Lawinowy przyrost s∏ów i kryjàcych si´ za nimi poj´ç pozwala ju˝ w tym wczesnym okresie osiàgnàç tak˝e 
samodzielnoÊç psychicznà. Dziecko coraz wi´cej wie i coraz wi´cej rozumie, potrafi  przewidywaç zachowanie 
najbli˝szych dla siebie osób, interesuje si´ otoczeniem, zaczyna pytaç. D∏u˝ej trwajà jego zabawy, widaç coraz 
wyraêniej, ˝e gdy coÊ je zainteresuje, potrafi  d∏ugo si´ tym zajmowaç. Wiele podstawowych umiej´tnoÊci 
poznawczych, takich jak: uwaga, zapami´tywanie, przypominanie sobie, kojarzenie faktów, przewidywanie, 
w pierwszych 3 latach ma swoje poczàtki. 

O poziomie samodzielnoÊci psychicznej decyduje te˝ to, jak bardzo dziecko ma rozwini´te umiej´tnoÊci emo-
cjonalne, zwiàzane z jednej strony z wyra˝aniem swoich stanów emocjonalnych, chwilowego nastroju, ró˝nych 
odczuç, a z drugiej – z rozpoznawaniem ich u innych ludzi. ZdolnoÊç rozpoznawania emocji u innych to jedna 
z wa˝niejszych ludzkich kompetencji. Pozwala ona na dostosowywanie swego zachowania do okolicznoÊci, 
ale tak˝e podejmowanie takich zachowaƒ, aby te uczucia czy nastroje innych wa˝nych dla nas osób zmieniaç 
zgodnie ze swojà wolà. Zatem wczesne dzieciƒstwo to poczàtek d∏ugiego procesu uczenia si´ regulowania 
swoich emocji i odpowiedniej do sytuacji i celu swego dzia∏ania kontroli nad nimi.

Zadania doros∏ych w okresie dzieciƒstwa 
Podstawowe zadania doros∏ych wzgl´dem rozwijajàcego si´ ma∏ego dziecka dotyczà dwóch kwestii: (1) two-
rzenia mu odpowiednio bogatego i zró˝nicowanego otoczenia fi zycznego, zach´cajàcego do nabywania 
oraz doskonalenia umiej´tnoÊci lokomocyjnych i manipulacyjnych i umo˝liwiajàcego mu te zadania oraz (2) 
tworzenia takiego Êrodowiska spo∏ecznego, aby mo˝liwe by∏y rozwój i potem wykorzystywanie wró˝nych 
okolicznoÊciach umiej´tnoÊci komunikacyjnych, poznawczych i emocjonalnych. 

Oznacza to czuwanie nad organizacjà przestrzeni dzia∏ania dziecka, tak by z jednej strony by∏a ona dost´pna, 
bezpieczna i przyjazna, ale z drugiej – tajemnicza, stymulujàca i zach´cajàca do poznawania. Sugeruje tak˝e 
odpowiednià organizacj´ dzia∏aƒ dziecka w czasie, zgodnà z jego biologicznym rytmem snu i czuwania, 
dopasowanà do okresów jego optymalnej aktywnoÊci w ciàgu dnia. Odpowiednia organizacja czasu to tak˝e 
zwracanie uwagi na to, co robi dziecko zgodnie z porà dnia, porà roku, zgodnie z cyklem ró˝nych dzia∏aƒ osób 
doros∏ych w jego najbli˝szym otoczeniu, np. zgodnie ze zmianami pogody, koniecznoÊcià wykonania odpo-
wiednich czynnoÊci w ogrodzie, na polu, z cyklem ˝ycia zwierzàt.

Dzieciƒstwo jako fundament

Cz∏owiek rozwija si´ w ka˝dym okresie swego ˝ycia – od narodzin a˝ do Êmierci. Ka˝dy okres ˝ycia stawia go 
przed nowymi zadaniami i nowymi wymaganiami ze strony otoczenia. Ca∏e dzieciƒstwo, czyli od narodzin 
do 10. roku ˝ycia, to zaledwie 1/10 naszego ˝ycia, a wczesne dzieciƒstwo, obejmujàce pierwsze 3 lata ˝ycia, 
to tylko 3%! Te 3% ma jednak kluczowe znaczenie dla biegu procesu rozwoju i tego, co osiàgamy w ka˝dym 
kolejnym etapie ˝ycia. Nie ma przesady w powiedzeniu, ˝e te wczesne lata ˝ycia to fundament, podstawa, 
baga˝ na ca∏e ˝ycie. 

To wtedy decyduje si´ w du˝ym stopniu to, czy b´dziemy ciekawi Êwiata, czy nie, jaki b´dzie nasz poziom 
zaufania wobec innych ludzi, czy b´dziemy lubili si´ uczyç i zdobywaç to, co nieznane. Tak˝e to, jaka b´dzie 
nasza wizja Êwiata – jako miejsca bezpiecznego, ciekawego, wartego poznania, z ludêmi wra˝liwymi na nasze 
potrzeby i gotowymi do pomocy, czy te˝ wizja Êwiata nieprzewidywalnego, chaotycznego, pe∏nego napi´ç 
i ludzi, na których nie mo˝na liczyç w trudnych sytuacjach. 

Wszystkie kolejne lata ˝ycia poszerzajà nasze doÊwiadczenia, modyfi kujà te zdobyte wczeÊniej. Jednak to 
w tych latach decyduje si´ to, ile i jakich doÊwiadczeƒ b´dziemy mogli zdobywaç póêniej i jak je b´dziemy 
porzàdkowaç. To pierwsze 3 lata decydujà o tym, czy b´dziemy umieli korzystaç z bogactwa zdarzeƒ i kontak-
tów z ludêmi. To wtedy zdobywamy podstawowe narz´dzia poznawania Êwiata, porzàdkowania uzyskanych 
informacji i przechowania ich w naszej pami´ci. 

To wtedy rodzice razem z dzieckiem konstruujà jego „kredens z szufl adkami”, czyli budujà zr´by jego osobowoÊci 
i zr´by jego umys∏owego oraz spo∏ecznego funkcjonowania. Nie mo˝na przygotowaç si´ na spotkanie ze 
wszystkimi, ani bardziej, ani mniej typowymi, sytuacjami, nie mo˝na zdobyç wiedzy na zapas, ale mo˝na 
byç wyposa˝onym w odpowiednie umys∏owe narz´dzia pomagajàce zdobywaç informacje, porzàdkowaç je 
i korzystaç z nich.

Kluczowe kompetencje dzieciƒstwa 
Noworodek jest gotowy do ̋ ycia poza cia∏em matki, jest przystosowany do ̋ ycia na najbardziej podstawowym 
poziomie – oddycha, je, bo umie ssaç, Êpi, w okresie czuwania potrafi  p∏aczem przyzywaç doros∏ego, przytula 
si´ i przywiera do cia∏a matki i ojca, gdy nie czuje si´ zbyt bezpiecznie, umie mrugaç, gdy coÊ dra˝ni jego oczy. 
Te wszystkie podstawowe umiej´tnoÊci majà utrzymaç go przy ̋ yciu, ale tak˝e u∏atwiç mu nawiàzanie kontak-
tu z innymi ludêmi, najcz´Êciej z matkà. Majà tak˝e s∏u˝yç podtrzymywaniu tego kontaktu. UÊmiechajàce si´ 
czy machajàce r´koma ma∏e dziecko przyciàga uwag´ doros∏ych, powoduje zainteresowanie si´ nim, a w kon-
sekwencji lepsze rozpoznawanie i zaspokajanie jego podstawowych potrzeb.

Kolejne tygodnie, miesiàce i lata ˝ycia dziecka to lawinowy przyrost umiej´tnoÊci. Osiàga ono naj-
pierw samodzielnoÊç fi zycznà, gdy opanowuje rozmaite sposoby przemieszczania si´ w przestrzeni, czyli 
umiej´tnoÊci lokomocyjne, takie jak odwracanie i podnoszenie g∏owy, pe∏zanie, przewracanie si´ z boku 
na bok, z brzucha na plecy, raczkowanie, czo∏ganie, wreszcie chodzenie z podtrzymaniem, trzymaniem si´ 
mebli i w koƒcu ca∏kowicie samodzielnie. Drugi obszar fi zycznej samodzielnoÊci i uwalniania si´ spod opieki 

Anna I. Brzeziƒska
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie
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Dzieciƒstwo to pierwsze matryce i wzorce 
Ka˝de dziecko od poczàtku swego ˝ycia wchodzi w rozmaite kontakty z najbli˝szym otoczeniem. Otoczenie to 
ludzie i rozmaite przedmioty. Ma∏e dziecko poznaje jedne i drugie dotykiem, wzrokiem, s∏uchem. Od poczàtku 
jego ˝ycia doroÊli jednak nie tylko pokazujà mu Êwiat, lecz tak˝e o tym Êwiecie opowiadajà, nazywajà przed-
mioty, sytuacje, zdarzenia, swoje uczucia. Zatem wiedza o Êwiecie, w tym o innych ludziach, i wiedza o samym 
sobie kszta∏tujà si´ ró˝nymi drogami. Powstajà dwie mapy – mapa siebie i mapa otoczenia, kszta∏tujà si´ pewne 
oczekiwania co do tego, jak zachowajà si´ inni ludzie w jakiejÊ sytuacji, co si´ wydarzy, co nastàpi po czym. 

Oznacza to, ˝e ju˝ we wczesnym okresie ˝ycia zachowanie dziecka nie zale˝y jedynie od tego, jakie bodêce 
zewn´trzne na niego oddzia∏ujà. Jego zachowania nie sà jedynie prostà reakcjà na te bodêce. Dziecko 
zapami´tuje to, co si´ zdarzy∏o, i w ka˝dà nast´pnà sytuacj´ wchodzi w odpowiedni sposób przygotowane, 
oczekuje pewnych zdarzeƒ i pewnych zachowaƒ ze strony bliskich sobie osób – rodziców, rodzeƒstwa czy 
zajmujàcych si´ nim specjalistów.

Zatem skutki jakiegoÊ zdarzenia wyst´pujàcego w Êrodowisku zale˝à nie tylko i nie tyle od tego, jaka jest 
jego jakoÊç (czas wystàpienia zdarzenia, jego intensywnoÊç) i jak jest ono interpretowane przez otoczenie, ale 
przede wszystkim od tego, jak jest interpretowane przez samà jednostk´. Skutki danego zdarzenia w miar´ 
wzrastania dziecka b´dà zale˝a∏y w coraz wi´kszym stopniu od znaczenia, jakie mu ono przypisuje, a mniej od 
jego obiektywnych cech i „wartoÊci stymulacyjnej”.

U ka˝dego cz∏owieka, na podstawie gromadzonego doÊwiadczenia, tworzy si´ zespó∏ tzw. modeli wewn´trznych, 
czyli pewnych milczàco przyjmowanych za∏o˝eƒ i wniosków odnoszàcych si´ do niego samego oraz do jego 
stosunków z innymi ludêmi. Te wewn´trzne modele, czyli systemy przekonaƒ, pe∏nià funkcj´ filtrów wzgl´dem 
nast´pnych doÊwiadczeƒ, dokonujà automatycznie interpretacji nowych informacji oraz odpowiedniej reor-
ganizacji dotychczasowych doÊwiadczeƒ, a wi´c nadajà kierunek zachowaniom w danej sytuacji. 

Tworzone w dzieciƒstwie modele i wzorce nie sà niezmienne. Majà one jednak tendencj´ do utrzymywania 
si´ w czasie i w znacznym stopniu kszta∏tujà i okreÊlajà doÊwiadczenia jednostki w jej doros∏ym ˝yciu. Poj´cia 
„wewn´trznego modelu doÊwiadczenia” i „systemu przekonaƒ” pozwalajà zrozumieç, dlaczego te same zda-
rzenia i sytuacje majà odmienny wp∏yw na ró˝ne osoby. Nasze zachowanie nie jest bowiem prostà reakcjà na 
to, co si´ dzieje, ale z∏o˝onà odpowiedzià na to, jakie znaczenie ma dla nas to, co si´ dzieje.

Rola innych ludzi – doros∏ych i rówieÊników 
Dziecko potrzebuje kontaktów z ludêmi, bo to od nich uczy si´, jaki jest Êwiat i jakie jest ono samo. Obserwujàc 
ich zachowania, s∏uchajàc tego, co mówià, gromadzi wiedz´ o Êwiecie, o innych ludziach i o sobie. Rzecz jed-
nak nie w tym, by tych ludzi by∏o du˝o, a w tym, by byli oni ró˝ni. By zachowywali si´ ró˝nie i ró˝nie do dziecka 
mówili. Nadmiernie jednolite otoczenie nie sprzyja rozwojowi, nie zach´ca do porównywania i wybierania, nie 
prowokuje do eksperymentowania i poszukiwaƒ, nawet do zadawania pytaƒ. Pytania pojawià si´ wtedy, gdy 
nie wszyscy mówià i zachowujà si´ tak samo, gdy dziecko mo˝e porównaç to, co mówià jego rodzice, z tym, 
co i jak mówià jego dawno niewidziani dziadkowie czy nieznani dotàd krewni. Ró˝ne j´zyki, ró˝ne zachowania, 
ró˝ne nawyki i przyzwyczajenia – to ró˝norodnoÊç, a nie bogactwo, tworzy najbardziej optymalne dla rozwoju 
ma∏ego dziecka warunki. Ale im wi´ksza ró˝norodnoÊç, tym bardziej potrzebny jest wra˝liwy na potrzeby 
dziecka doros∏y jako stabilizator, mediator i t∏umacz. Tylko bowiem on jest w stanie zauwa˝yç, kiedy owa 
ró˝norodnoÊç przekracza granice pojmowania dziecka i zaczyna mu szkodziç. 

Dzieciƒstwo jako fundamentAnna I. Brzeziƒska

Skutki braku wczesnej edukacji
Brak kontaktów z ludêmi wra˝liwymi na potrzeby dziecka i rozumiejàcymi wysy∏ane przez nie sygna∏y to 
najwi´ksze zagro˝enie dla jego rozwoju. Im m∏odsze dziecko, tym bardziej doros∏y jest mu potrzebny i jako 
opiekun, i jako stabilizator ró˝norodnoÊci, i jako pomocnik w trudnych sytuacjach. Tak˝e jako lustro, w którym 
dziecko rozpozna siebie. 

Ubogie kontakty z doros∏ymi, brak kontaktów z rówieÊnikami, dzieçmi m∏odszymi i starszymi, ubogie otocze-
nie fizyczne, jednostajnoÊç i monotonia, skupianie si´ g∏ównie na zaspokajaniu potrzeb biologicznych, zanie-
dbywanie poznawczych potrzeb dziecka – to wszystko czynniki ryzyka. Ryzyka tego, ˝e „kredens” b´dzie mia∏ 
bardzo ma∏o szufladek, i tego, ˝e dziecko nie nauczy si´, czym i jak mo˝na owe szufladki nape∏niaç, wreszcie 
nie odkryje, jak przyjemne jest zdobywanie, gromadzenie i porzàdkowanie wiedzy. 

Podstawowym skutkiem braku wczesnej edukacji dziecka – w naturalnym, zró˝nicowanym, wra˝liwym na 
jego potrzeby otoczeniu – jest nie to, ˝e ono ma∏o wie czy umie. Chodzi o to, ˝e nie b´dzie ono wiedzia∏o, ˝e 
mo˝na rozumieç, ˝e mo˝na si´ uczyç samemu i od innych, a cz´sto razem z innymi, ˝e uczenie si´ jest êród∏em 
przyjemnoÊci, ale te˝ zadowolenia wyra˝anego przez bliskie osoby. 

Dziecko, które wie, jak, gdzie i od kogo mo˝na zdobyç informacje potrzebne we w∏asnym dzia∏aniu, to dziecko 
dobrze przygotowane do wkroczenia w kolejny okres swego ˝ycia – w wiek przedszkolny.

Dziecko w rodzinie sukcesu – dziecko w rodzinie ryzyka
Ma∏e dziecko potrzebuje niewiele, nieco starsze troch´ wi´cej, przede wszystkim czasu i wra˝liwoÊci doros∏ych. 
Wiedza dziecka o Êwiecie i sobie nie wymaga specjalnych dzia∏aƒ i specjalnych okolicznoÊci. Wystarczà czas 
i pomys∏owoÊç doros∏ego. Wspólne spacery, rozmowy, opowiadanie o sobie, czytanie, oglàdanie fotogra-
fii i rysowanie, odwiedzanie innych ludzi i zapraszanie ich do swego domu, w∏àczanie dziecka w czynnoÊci 
domowe i przydomowe, w∏àczanie si´ w jego zabawy, umo˝liwianie kontaktów z dzieçmi w ró˝nym wieku, 
przebieranie si´, wyliczanki, taƒce i Êpiewanie, wyprawy do nieznanych miejsc – to wszystko od dawna jest 
w repertuarze rodzicielskich zachowaƒ.

Rodzina ryzyka to rodzina zamkni´ta, izolujàca si´ od otoczenia, z doros∏ymi, którzy nie majà pomys∏u na to, 
jak inaczej sp´dziç kolejny dzieƒ, cz´sto borykajàcymi si´ z trudnoÊciami dnia codziennego i pozostawionymi 
samym sobie. Rodzina sukcesu to rodzina otwarta dos∏ownie i w przenoÊni. Ten pierwszy rodzaj rodzin urucha-
mia mechanizm coraz szybciej kr´càcego si´ b∏´dnego ko∏a, wyrzucajàcego rodzin´ na margines spo∏ecznoÊci 
i wykluczajàcego dziecko z coraz to nowych obszarów aktywnoÊci. Ten drugi – tworzy podwaliny pod sukces 
dziecka i rodziców i uruchamia mechanizm ˝yczliwego ko∏a. Ka˝da rodzina mo˝e byç rodzinà sukcesu – wy-
starczy si´ rozejrzeç wokó∏, podpatrzeç, co robià inni, nawiàzaç z nimi kontakt, a czasem po prostu skorzystaç 
z pomocy lub nie odmawiaç, gdy ktoÊ jà oferuje.
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i lepsze dzieciƒstwo. Czasem zapewniajà po prostu bezpieczne i opiekuƒcze miejsce, ale cz´sto równie˝ odpo-
wiednie bodêce edukacyjne, mo˝liwoÊç rozwijania nowych relacji, poznawania Êwiata. 

Dobry program edukacyjny dla ma∏ych dzieci anga˝uje te˝ rodziców. Cz´sto nie tylko dostarcza maluchom 
tego, co im do szcz´Êcia brakuje, lecz tak˝e trwale zmienia ich otoczenie. Rodzice uczà si´, czego dzieci 
potrzebujà, zaczynajà bardziej anga˝owaç si´ w ich rozwój, w domu utrwalajàc to, co zosta∏o zapoczàtkowane 
na zewnàtrz. Spo∏ecznoÊç lokalna te˝ zauwa˝a zmian´ w dzieciach i w rodzicach – ma∏e dzieci stajà si´ jej 
wa˝nà cz´Êcià. Wszystkim, nie tylko dzieciom, ˝yje si´ lepiej. 
 
To argument oparty na podstawowym poczuciu sprawiedliwoÊci spo∏ecznej – wÊród dzieci nie powinno byç 
wielkich nierównoÊci. Nie powinno byç nieszcz´Êliwych, zaniedbanych ma∏ych dzieci. A programy edukacyjne 
nie tylko dostarczà im szcz´Êliwych, dobrze rozwijajàcych prze˝yç, lecz tak˝e mogà nawet zmieniç na lepsze 
Êwiat, w którym ˝yjà. 

OczywiÊcie wa˝ne jest te˝ to, ˝e doÊwiadczenia pierwszych lat dzieciƒstwa determinujà reszt´ ˝ycia. 
Z∏e warunki rozwoju we wczesnym dzieciƒstwie prowadzà do gorszych osiàgni´ç w szkole i do gorszego ̋ ycia. 
W tym miejscu warto sobie uÊwiadomiç, jak wielkim problemem jest to, ˝e du˝a cz´Êç ma∏ych dzieci w Polsce 
˝yje w bardzo trudnych warunkach, bez dost´pu do tak wa˝nych dóbr, jak: edukacja, ciekawe doÊwiadczenia 
i dobre relacje – jednym s∏owem: nie ma szcz´Êliwego dzieciƒstwa. 

Mo˝na sformu∏owaç ten argument, odwo∏ujàc si´ do praw dziecka, jak robi to wi´kszoÊç organizacji 
mi´dzynarodowych, m.in. ONZ i UNESCO. Deklaracja Praw Dziecka jest dope∏nieniem Powszechnej Deklaracji 
Praw Cz∏owieka. Charakterystyczne dla myÊlenia o prawach cz∏owieka – a dziecko to te˝ cz∏owiek – jest to, ˝e 
zapisane prawa przys∏ugujà mu niezale˝nie od tego, czy potrafi  si´ o nie upomnieç i walczyç o ich realizacj´. 
Ka˝dy cz∏owiek posiada niezbywalne prawa i dotyczà one nie tylko bezpieczeƒstwa fi zycznego, lecz tak˝e 
mo˝liwoÊci swobodnego rozwoju. W 2009 roku obchodziliÊmy 20. rocznic´ przyj´cia przez ONZ Konwencji 
o Prawach Dziecka, która zapoczàtkowa∏a wa˝nà zmian´ w myÊleniu o opiece nad ma∏ymi dzieçmi i rolà 
spo∏ecznoÊci w tej dziedzinie. Dziecko nie powinno ju˝ byç traktowane jako bierny odbiorca ró˝nych dzia∏aƒ, 
ale jako aktywny uczestnik ˝ycia spo∏ecznego, któremu nale˝à si´ szacunek, opieka i edukacja od osób odpo-
wiedzialnych za realizacj´ jego praw: rodziców, nauczycieli, rzàdzàcych. To, ˝e dzieci nie majà si∏y politycznej, 
która pozwala∏aby im wyegzekwowaç swoje prawa, w niczym nie umniejsza rangi tych praw. W 2004 roku 
ONZ wyda∏a specjalny komentarz do Konwencji o Prawach Dziecka, dotyczàcy koniecznoÊci stosowania tych 
praw równie˝ wobec najm∏odszych dzieci. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e realizacja tych praw wymaga wspierania 
rozwoju dzieci dobrymi programami wczesnej edukacji. 

I lepsze ˝ycie… 
Ma∏e dzieci to szczególna grupa tak˝e dlatego, ˝e od tego, jakie b´dzie ich dzieciƒstwo, zale˝y jakoÊç 
spo∏eczeƒstwa jutra. DoÊwiadczenia pozytywne i negatywne, braki i wsparcie, których doÊwiadczajà ma∏e 
dzieci, przek∏adajà si´ na ich umiej´tnoÊci i postawy w doros∏ym ˝yciu. 

Szcz´Êliwe dzieciƒstwo…
Najm∏odsze dzieci (od urodzenia do 6 lat) – to szczególna grupa spo∏eczna, gdy˝ warunki ich ˝ycia zale˝à od 
rodziny i otoczenia, w którym ̋ yjà. Ma∏e dzieci nie majà mo˝liwoÊci Êwiadomego i g∏oÊnego wyra˝ania swoich 
potrzeb, co jeszcze bardziej uzale˝nia je od innych. W zaspokajaniu ich potrzeb najwa˝niejsza jest rodzina. 
Ale co si´ dzieje wtedy, gdy rodzina – z bardzo ró˝nych powodów – nie mo˝e zapewniç dziecku optymalnych 
warunków rozwoju? I czy rodzina wystarczy, by daç dziecku wszystko, czego ono potrzebuje? 

Ka˝de dziecko powinno mieç mo˝liwoÊç osiàgni´cia najwy˝szego, mo˝liwego dla siebie poziomu rozwoju. 
Ka˝de powinno mieç szcz´Êliwe dzieciƒstwo – z tym zgodzà si´ niemal wszyscy. Szcz´Êliwe dzieciƒstwo 
oznacza, ˝e dziecko powinno byç bezpieczne, kochane, mieç mo˝liwoÊç zaspokajania ciekawoÊci, rozwijania 
wyobraêni i talentów, prze˝ywania sukcesów i pora˝ek, nawiàzywania kontaktów z innymi ludêmi – doros∏ymi 
i dzieçmi. W osiàgni´ciu tego wszystkiego ma∏e dzieci sà zale˝ne od otoczenia, potrzebujà odpowiedniej opieki 
i wsparcia z zewnàtrz. Niestety, bardzo du˝o rodzin w Polsce nie jest w stanie zapewniç dzieciom warunków 
do optymalnego rozwoju. Z kolei jest wiele dzieci, które od spo∏eczeƒstwa uzyskujà zdecydowanie mniej opieki 
i wsparcia ni˝ reszta. 

O ma∏ych dzieciach wiemy niewiele. Wiemy o rodzinach, które ˝yjà w trudnych warunkach materialnych lub 
spo∏ecznych. W Polsce rodzin z dzieçmi do lat 14 zagro˝onych ubóstwem jest ok. 20% – najwi´cej w Unii 
Europejskiej. Z ró˝nych badaƒ (polskich i zagranicznych) wynika, ̋ e ubóstwo to jeden z najwa˝niejszych czyn-
ników powodujàcych, ˝e rodzina nie mo˝e zapewniç dziecku, tego, czego ono potrzebuje. Z tych samych 
badaƒ wynika, ˝e to najm∏odsze dzieci w najwi´kszym stopniu ponoszà negatywne skutki ubóstwa, gdy˝ sà 
najbardziej wra˝liwe na wszelkiego rodzaju braki. Wiemy te˝, ˝e przyczynia si´ do tego izolacja spo∏eczna, 
dysfunkcja w rodzinie (alkoholizm, przemoc).

Jako spo∏eczeƒstwo nie interesujemy si´ dzieçmi, zanim przyjdà do szko∏y. Nie zbieramy danych o nich, tylko 
o rodzinach, w których ˝yjà. O ma∏ej cz´Êci dzieci – ale to tylko ok. 40% – wiemy, w jakich warunkach ˝yjà i jak je 
wspieraç, bo chodzà do przedszkola. Do ̋ ∏obków chodzi 2% dzieci. O reszcie nie wiemy nic. Dbamy o szczepienia – 
i to wszystko. Ma∏ymi dzieçmi nie zajmujà si´ ani instytucje pomocy spo∏ecznej, ani system edukacji. Ma∏e dzieci sà 
w Polsce niewidzialne, dopóki nie trafi à do przedszkola, a najwczeÊniej trafi ajà tam te, których rodziny dbajà o to, 
by mia∏y wszystko, czego potrzebujà. Na wsi do przedszkoli chodzi 30% 3–5-latków. Dla m∏odszych nie ma ˝ad-
nych propozycji, oprócz grup zabawowych zaproponowanych w ostatnich latach przez organizacje pozarzàdowe, 
w tym Fundacj´ Komeƒskiego. Najgorzej jest na wsi – bieda, izolacja, brak dost´pu do dóbr kultury. 

˚yjemy zatem w spo∏eczeƒstwie g∏´boko niesprawiedliwym, które nie dba o równy start i szcz´Êliwe dzieciƒstwo 
dla wszystkich ma∏ych dzieci, choç one w najmniejszym stopniu nie odpowiadajà za trudnà sytuacj´, w której 
si´ znajdujà. 

Dlatego pierwszym i najwa˝niejszym argumentem przemawiajàcym za dobrymi programami edukacyjnymi 
dla najm∏odszych dzieci dorastajàcych w gorszych warunkach jest to, ˝e mogà im one zapewniç lepszy rozwój 
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Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, ˝e w wysokiej jakoÊci zaj´ciach edukacyjnych dla ma∏ych dzieci 
jest Êwiadomy, przemyÊlany, spójny, dopasowany do ich potrzeb i mo˝liwoÊci program pedagogiczny. Pozwala 
on dziecku jak najlepiej wykorzystaç jego umiej´tnoÊci i ciekawoÊç Êwiata. Rzadko kiedy rodzice majà tak 
Êwiadome podejÊcie do edukacji swoich bardzo ma∏ych dzieci. 

Wa˝nà – byç mo˝e najwa˝niejszà – rzeczà jest nabywanie przez dzieci umiej´tnoÊci spo∏ecznych ju˝ 
w najm∏odszym wieku, poznawania ró˝norodnoÊci postaw, charakterów i relacji. Uczestniczenie w sytua-
cjach wspó∏pracy i konfliktu umo˝liwia dzieciom wypróbowanie i wyçwiczenie ró˝nych reakcji na relacje 
spo∏eczne. Badania Elly Singer, psycholog z Uniwersytetu w Utrechcie, pokazujà, ˝e ju˝ kilkuletnie dzieci, 
uczestniczàc w banalnych sytuacjach w ˝∏obku i przedszkolu, mogà wyznaczaç swoje granice i bezkonflik-
towo rozwiàzywaç spory. 

Tego typu umiej´tnoÊci sà wÊród doros∏ych Polaków bardzo rzadkie. Wskazujà na to liczne badania, które 
mierzà spo∏eczny kapita∏ m∏odzie˝y i doros∏ych Polaków, czyli wszystkie te cechy, które pozwalajà nam 
wspó∏pracowaç, dbaç o wspólne dobro. Zaufanie spo∏eczne jest w Polsce bardzo niskie – ok. 12% – najni˝sze 
w Europie. 

Wspieranie rozwoju najm∏odszych dzieci jest zatem te˝ wa˝ne, jeÊli chcemy zapewniç ka˝demu szans´ na 
lepsze ˝ycie. Jest te˝ wa˝ne, jeÊli chcemy byç spo∏eczeƒstwem dobrze wykszta∏conym, wyposa˝onym w od-
powiednie umiej´tnoÊci psychologiczne i spo∏eczne. Obecna sytuacja, w której rozwój ma∏ych dzieci pozo-
stawiony jest wy∏àcznie rodzinie, a spo∏ecznie ma∏e dzieci sà niewidzialnie, jest olbrzymim marnotrawstwem 
potencjalnych umiej´tnoÊci i talentów. 

I znowu – wa˝ne jest to szczególnie dla tych dzieci, które nie mogà liczyç na swoje najbli˝sze otoczenie, 
by zapewni∏o im optymalne warunki rozwoju. Jest du˝e prawdopodobieƒstwo, i˝ dzieci, które wychowujà 
si´ w trudnych Êrodowiskach i nie uzyskujà wsparcia w najm∏odszych latach, spo∏eczeƒstwo b´dzie musia∏o 
wspieraç w wieku doros∏ym. B´dzie to o wiele bardziej kosztowne i mniej skuteczne. Wspieranie rozwo-
ju najm∏odszych dzieci wychowujàcych si´ w Êrodowiskach trudnych – to, wed∏ug wielu badaƒ, najlepsza 
spo∏eczna inwestycja. Wczesne dzieciƒstwo to najlepszy moment, by wyrównywaç szanse edukacyjne i ˝ycio-
we, gdy˝ w∏aÊnie wtedy dzieci sà najbardziej podatne na wp∏ywy otoczenia. To znaczy, ˝e wiele zostanie 
zaprzepaszczone, jeÊli nie dostanà odpowiedniego wsparcia, ale równie˝ ˝e nawet niewielkie, ale przemyÊlane, 
wspieranie rozwoju najm∏odszych dzieci ma bardzo du˝e prze∏o˝enie. 

W ca∏ym spo∏eczeƒstwie, a tak˝e w spo∏ecznoÊciach lokalnych podejmujemy ró˝ne decyzje, tworzymy pra-
wo i instytucje, wydajemy wspólne Êrodki g∏ównie po to, by ˝ycie cz∏onków naszej wspólnoty by∏o lepsze. 
Nie jest jednak ∏atwo powiedzieç, co to dok∏adnie znaczy. Cz´sto musimy wybieraç pomi´dzy sprawami pil-
nymi a wa˝nymi. Pomi´dzy decyzjami, które szybko poprawià komuÊ ˝ycie i przyniosà ulg´, a takimi, które 
pos∏u˝à budowie lepszej przysz∏oÊci. Rozwijanie jakoÊciowych programów edukacyjnych dla ma∏ych dzieci jest 
po∏àczeniem tych dwóch celów. Jest potrzebne, sprawiedliwe, racjonalne i efektywne. Dlatego nie powinniÊmy 
pytaç, czy wspieraç rozwój najm∏odszych dzieci. W∏aÊciwe postawione pytanie brzmi: jak upowszechniaç do-
bre programy edukacyjne, by mia∏y do nich dost´p wszystkie dzieci? 

Wi´kszoÊç potencjalnych umiej´tnoÊci cz∏owieka kszta∏tuje si´ do 6. roku ˝ycia. We wczesnym dzieciƒstwie 
naj∏atwiej zaprzepaÊciç mo˝liwoÊci rozwoju, co prze∏o˝y si´ na ca∏e póêniejsze ˝ycie. Argument ten zaczyna 
byç w Polsce dostrzegany. Warto przy tym zauwa˝yç, ˝e ten okres niezwyk∏ego potencja∏u rozwojowego 
dotyczy ju˝ bardzo ma∏ych dzieci. Badania pokazujà, ˝e to, co osiàga dziecko, zale˝y nawet od warunków, 
w jakich przebiega∏a cià˝a. 

Liczne badania pokazujà, jak uczestnictwo w dobrych programach edukacyjnych w najm∏odszym dzieciƒstwie 
poprawi∏o sytuacj´ ˝yciowà tych dzieci, które otoczenie spo∏eczne raczej skazywa∏o na powielenie braku suk-
cesów ˝yciowych rodziców. W roku 2000 przebadano w Anglii 3 tysiàce dzieci – pierwszy raz, gdy mia∏y 3 lata, 
potem kolejno w wieku 5, 6, 7, 10 i 11 lat. Okaza∏o si´, ̋ e dzieci, które bra∏y udzia∏ w programach przedszkolnych, 
robi∏y wi´ksze post´py intelektualne i mia∏y wi´ksze umiej´tnoÊci spo∏eczne ni˝ te, które zostawa∏y w domu. 
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Etap I. Diagnozowanie sytuacji

A. Rozpoznanie dzia∏aƒ na rzecz dzieci w lokalnym Êrodowisku 
Pierwszym krokiem powinno byç zebranie informacje o tym, jakimi konkretnymi problemami ma∏ych dzie-
ci zajmujà si´ ró˝ne instytucje, organizacje i grupy nieformalne dzia∏ajàce w naszym otoczeniu. Analiza 
Êrodowiska powinna pozwoliç na okreÊlenie instytucji i organizacji oraz zjawisk sprzyjajàcych wyrównywaniu 
szans ma∏ych dzieci. Dokonujàc analizy Êrodowiska, odpowiadamy m.in. na nast´pujàce kwestie:
 jakie sà g∏ówne cele podmiotów dzia∏ajàcych na rzecz ma∏ych dzieci,
 jaki jest ich status prawny, 
 co mogà wnieÊç do wspólnego programu dzia∏aƒ na rzecz dzieci, 
 co mogà zyskaç na wspó∏pracy z innymi.

B. Identyfi kowanie partnerów
Analiza informacji o podmiotach dzia∏ajàcych na rzecz ma∏ych dzieci pozwala ustaliç list´ potencjalnych part-
nerów, z którymi chcemy tworzyç wspólny program. Warto podkreÊliç przy tym, ˝e im bardziej potencjalni 
partnerzy ró˝nià si´ od siebie, tym lepiej. Rekomendowanym rozwiàzaniem jest tworzenie wspólnego pro-
gramu dzia∏aƒ z podmiotami z ró˝nych sektorów – przedstawicielami organizacji pozarzàdowych, instytucji 
publicznych i biznesowych. Istotne jest tak˝e przeanalizowanie celów i dzia∏aƒ realnych i potencjalnych prze-
ciwników, poniewa˝ poszerzajà oni nasze widzenie rzeczywistoÊci, ukazujà inny sposób widzenia problemów, 
pomagajà lepiej przygotowaç si´ do ewentualnych zarzutów wobec naszych dzia∏aƒ.

Etap II. Uzgodnienie programu 
Po zidentyfi kowaniu potencjalnych, najbardziej po˝àdanych partnerów musimy podjàç dzia∏ania zapewniajàce 
ich udzia∏ w przygotowywaniu wspólnego programu na rzecz dzieci. Najlepiej zrobiç to, organizujàc spotkanie 
lub cykl spotkaƒ w celu ustalenia wspólnych wartoÊci i regu∏, które b´dà wp∏ywaç na codzienne funkcjonowa-
nie wspó∏pracujàcych instytucji, organizacji i grup nieformalnych. Nale˝y zapewniç wystarczajàcà iloÊç czasu 
na dok∏adne przedyskutowanie priorytetów przygotowywanego programu. Mogà one odnosiç si´ do zasad 
Êwiadczenia pomocy dzieciom, regu∏ zarzàdzania lokalnymi dzia∏aniami na rzecz dzieci, relacji ze Êwiatem 
polityki i administracji publicznej, wspó∏pracy z innymi organizacjami itp. Na spotkaniach zwracamy uwag´ 
na to, by wszyscy obecni mogli okreÊliç swoje motywy przystàpienia do budowania wspólnego programu 
oraz wskazaç zagro˝enia, które dostrzegajà przy jego ewentualnej realizacji. Na spotkaniach poÊwi´conych 
przygotowywaniu programu warto poruszyç nast´pujàce tematy:
 co nas ∏àczy w obszarze problemów dotyczàcych ma∏ych dzieci,
 co chcemy wspólnie zrobiç,
 co jest nam potrzebne, aby zrealizowaç nasze cele.

Lokalne partnerstwa na rzecz dzieci

I. Rola lokalnych programów na rzecz wyrównywania szans dzieci 
SpoÊród 30 krajów nale˝àcych do OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Pol-
ska nale˝y do grupy o bardzo zró˝nicowanych dochodach ludnoÊci. Ryzyko ubóstwa dotyka w najwi´kszym 
stopniu dzieci. Stàd wyzwaniem na dzieƒ dzisiejszy jest aktywizowanie lokalnego potencja∏u i wskazywanie 
dobrych praktyk w zakresie mobilizowania spo∏ecznoÊci do tworzenia wspólnych programów wyrównujàcych 
szanse dzieci. Lokalne instytucje, oÊrodki w∏adzy i aktywne jednostki dysponujà ró˝nà wiedzà i zasobami 
niezb´dnymi do jakoÊciowego wspierania rozwoju dzieci. W spo∏ecznoÊci na rzecz dzieci dzia∏ajà przed-
szkola, szko∏y, oÊrodki pomocy spo∏ecznej, oÊrodki kultury, organizacje pozarzàdowe, grupy nieformalne itp. 
Wspó∏praca pomi´dzy ró˝nymi partnerami spo∏ecznymi, niezale˝nie od ró˝nic pomi´dzy nimi, pozwala na 
po∏àczenie tych zasobów lub lepsze ich wykorzystanie. Podstawowe korzyÊci z tworzenia przez ró˝ne pod-
mioty wspólnych programów na rzecz dzieci to:
 eliminowanie dublowania dzia∏aƒ, 
 wi´ksza ∏atwoÊç uzyskania zewn´trznego poparcia w dzia∏aniach rzeczniczych,
 ∏atwiejszy dost´p do ludzi, czasu, pieni´dzy w konkretnych zadaniach. 

Ârodki na tworzenie lokalnych programów wyrównywania szans dzieci mogà byç pozyskiwane poprzez 
sk∏adanie wniosków o dofi nansowanie do programów pomocowych i fundacji kapita∏owych lub przekazywane 
przez podmioty zainteresowane wspó∏pracà.

II. Budowanie lokalnej wspó∏pracy na rzecz dzieci – wskazania dla praktyki
Raporty, sprawozdania, statystyki opracowywane w programach wspierajàcych budowanie wspó∏pracy lokal-
nej wskazujà na liczne bariery utrudniajàce ten proces. Sà to m.in.: 
  odmienne sposoby dzia∏ania podmiotów z ró˝nych sektorów – administracji samorzàdowej, organizacji 

pozarzàdowych i biznesu, 
  ró˝nice w priorytetach (np. ró˝ne spostrzeganie podmiotowoÊci, autonomicznoÊci dziecka w rodzinie, 

Êrodowisku lokalnym),
 próby przej´cia pozycji dominujàcej przez podmioty silniejsze. 

Bioràc pod uwag´ istniejàce dotychczasowe doÊwiadczenia w budowaniu wspó∏pracy w Êrodowiskach lokal-
nych, warto ten z∏o˝ony proces podzieliç na kilka etapów: 
 I. Diagnozowanie sytuacji
 II. Uzgodnienie priorytetów lokalnego programu 
 III. Uzgodnienie formu∏y lokalnego partnerstwa wdra˝ajàcego ten program 
 IV. Realizacja konkretnych projektów w ramach programu
 V. Monitorowanie i doskonalenie wdra˝anego programu
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dla swojego dzia∏ania oddzielnej przestrzeni, takiej jak np. biuro. Cel koalicji to przede wszystkim u∏atwienie 
kontaktów mi´dzy ró˝nymi podmiotami dzia∏ajàcymi na rzecz dzieci poprzez spotkania organizowane raz 
lub kilka razy w roku. Spotkania pozwalajà na omówienie wspólnych dzia∏aƒ, podsumowanie osiàgni´ç, ana-
liz´ pojawiajàcych si´ trudnoÊci oraz wypracowanie propozycji doskonalàcych. Istotnym elementem spotkaƒ 
koalicji mo˝e byç tak˝e sygnalizowanie wa˝nych, a niedostrzeganych do tej pory problemów zwiàzanych 
z sytuacjà ma∏ych dzieci. Ustalenia te mogà byç pomocne przy formu∏owaniu priorytetów polityki eduka-
cyjnej – gminnej, powiatowej czy regionalnej – w zale˝noÊci od terenu dzia∏ania cz∏onków koalicji. W ramach 
spotkaƒ identyfikowane mogà byç te˝ potrzeby szkoleniowe wspólne dla wspó∏pracujàcych organizacji. Szko-
lenia specjalistyczne mogà byç prowadzone wewn´trznie przez przedstawicieli partnerów b´dàcych eksperta-
mi w danej dziedzinie lub przez specjalistów pozyskiwanych z zewnàtrz. Odpowiedzialnymi za organizowanie 
i prowadzenie spotkaƒ mogà byç kolejno przedstawiciele organizacji partnerskich. Cz∏onkowie koalicji mogà 
te˝ powo∏aç sekretariat pe∏niàcy funkcje organizacyjno-informacyjne, zajmujàcy si´ aktualizowaniem bazy 
danych o organizacjach b´dàcych cz∏onkami koalicji, wysy∏aniem zawiadomieƒ i zaproszeƒ, dokumentowa-
niem dzia∏aƒ koalicji itp. Cz∏onkowie koalicji zajmujàcy si´ rozwiàzywaniem podobnych problemów mogà 
dodatkowo spotykaç si´ w grupach roboczych w celu wymiany informacji i wzajemnej pomocy w ramach 
wspólnie planowanych projektów.

Partnerstwa sformalizowane
Dla realizacji bardziej z∏o˝onych dzia∏aƒ na rzecz dzieci czy systemowego wp∏ywania na polityk´ publicznà w ob-
szarze dotyczàcym dzieci niezb´dne mo˝e byç powo∏anie bardziej formalnych struktur gwarantujàcych bardziej 
stabilnà wspó∏prac´. Warto wtedy powo∏aç partnerstwo stanowiàce nowy podmiot w stosunku do organizacji 
cz∏onkowskich. Organizacje uczestniczàce w partnerstwie sformalizowanym dzia∏ajà na podstawie wypracowa-
nych nowych zbiorowych celów, nowych regu∏ decyzyjnych i wspólnych zadaƒ wynikajàcych z uzgodnionego 
programu na rzecz dzieci. Zasady wspó∏pracy majà zwykle postaç spisanych umów, które dok∏adnie precyzujà: 
a) zakres umowy o partnerstwie, b) zakres odpowiedzialnoÊci, zadaƒ i obowiàzków partnerów, c) organizacj´ 
wewn´trznà i personel partnerstwa, d) zagadnienia finansowe, e) odpowiedzialnoÊç cywilnà stron, f) procedur´ 
wprowadzania zmian w umowie, okres jej obowiàzywania i sposób rozwiàzania umowy, g) zasady post´powania 
w sprawach nieuregulowanych umowà. Ka˝dy z cz∏onków partnerstwa sformalizowanego musi zgodziç si´ na 
cz´Êciowà utrat´ autonomii. Od partnerów wymagane jest te˝ zaanga˝owanie Êrodków w∏asnych niezb´dnych 
do realizacji uzgodnionego programu: funduszy, personelu, urzàdzeƒ itp. Cz∏onkostwo w takiej formie partner-
stwa jest stabilne, du˝à wag´ przywiàzuje si´ do tego, kto wst´puje do partnerstwa oraz co si´ dzieje, gdy jeden 
z cz∏onków z niego rezygnuje. 

˚adna z opisanych form nie jest lepsza lub gorsza. Forma partnerstwa powinna byç dopasowana do specyfiki 
wczeÊniej uzgodnionego programu dzia∏aƒ na rzecz dzieci. 

Etap IV. Realizacja lokalnego programu na rzecz dzieci 
Nad wypracowaniem programu dzia∏aƒ na rzecz dzieci oraz formu∏y partnerstwa wdra˝ajàcego ten program 
powinni razem pracowaç przedstawiciele wszystkich zainteresowanych organizacji i instytucji. Realizacja pro-
gramu mo˝e natomiast przebiegaç na podstawie spotkaƒ grup roboczych, skupiajàcych jedynie partnerów 
zainteresowanych wspó∏pracà w ramach konkretnego projektu.

Lokalne partnerstwa na rzecz dzieciMarzena ¸otys

Etap III. Uzgodnienie formu∏y partnerstwa wdra˝ajàcego program
Rozwa˝ajàc form´ partnerstwa wdra˝ajàcego uzgodniony program dzia∏aƒ na rzecz dzieci, warto wziàç pod 
uwag´ dwa aspekty:
  z∏o˝onoÊç celów programu – czy zale˝y nam przede wszystkim na wymianie informacji, czy musimy przy-

gotowaç si´ do wspólnej realizacji konkretnych zadaƒ w okreÊlonej perspektywie czasowej,
  formalnoÊç powiàzaƒ – czy chcemy dzia∏aç w luênej strukturze pozostawiajàcej du˝à autonomi´ podmio-

tom decydujàcym si´ na przystàpienie do realizacji wspólnego programu na rzecz dzieci, czy potrzebujemy 
bardziej formalnych umów opisujàcych procedury wspó∏pracy.

Do rozwa˝enia sà dwie podstawowe formy partnerstwa:

Koalicje
Partnerstwa na rzecz dzieci, konstruowane w celu wymiany informacji czy wzajemnego wsparcia prowa-
dzonych dzia∏aƒ, mo˝na zorganizowaç w ramach nieformalnej sieci, np. koalicji. Poziom formalnoÊci umów 
w takiej formie partnerstwa jest niski. Cz∏onkowie mogà do niego przyst´powaç bàdê z niego rezygnowaç bez 
wi´kszych trudnoÊci, nie wywierajàc przez to znaczàcego wp∏ywu na istnienie samego partnerstwa. Organi-
zacje cz∏onkowskie nie rezygnujà prawie w ˝adnym stopniu ze swojej autonomii. Podzia∏ zasobów w koali-
cji odbywa si´ g∏ównie w dziedzinie idei, wiadomoÊci, sprawozdaƒ, komunikatów itd. Koalicje nie wymagajà 
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Etap V. Monitorowanie i doskonalenie 
Zgodnie z zasadami jakoÊciowego zarzàdzania proces realizacji lokalnego programu na rzecz dzieci powinien 
byç stale monitorowany i udoskonalany. Spotkania organizowane na tym etapie powinny obejmowaç dyskusj´ 
nad nast´pujàcymi pytaniami:
  Czy cele zaplanowane w lokalnym programie na rzecz dzieci sà osiàgane? 
  Jakie trudnoÊci pojawiajà si´ w realizacji programu? Jakie sà ich przyczyny? Jak mo˝na je przezwyci´˝yç?
  Czy nale˝y dokonaç korekt w programie? JeÊli tak, to w jakim zakresie i w jaki sposób?
  Czy przyj´ta forma partnerstwa u∏atwia wdra˝anie programu? Jakie trudnoÊci pojawi∏y si´ we wspó∏pracy? 

Czy nale˝y zmieniç przyj´tà formu∏´ partnerstwa wdra˝ajàcego lokalny program na rzecz dzieci? JeÊli tak, 
to w jakim zakresie?

III. Podsumowanie
Tworzenie lokalnego programu dzia∏aƒ na rzecz dzieci mo˝e si´ nie udaç, jeÊli nie wynika on z autentycz-
nych potrzeb wspó∏pracujàcych organizacji. Rzetelna identyfikacja zakresu spójnoÊci interesów wszystkich 
potencjalnych partnerów jest niewàtpliwie podstawà sukcesu. Dok∏adne okreÊlenie wspólnych prioryte-
tów i wartoÊci, które wspólny program b´dzie realizowa∏, stanowi najlepszà gwarancj´, ˝e program b´dzie 
realnie funkcjonowa∏. Samo partnerstwo nie mo˝e byç celem samym w sobie, lecz musi byç wizjà tego, 
co organizacje chcà wspólnie stworzyç, osiàgnàç. PrzeÊwiadczenie, ˝e zawiàzanie partnerstwa automa-
tycznie usunie wszelkie problemy zwiàzane z realizacjà wspólnego programu, jest najcz´stszym powodem 
pora˝ki. DoÊwiadczenia programów finansujàcych budowanie wspó∏pracy lokalnej w Polsce wskazujà te˝ 
na koniecznoÊç przyk∏adania nale˝ytej wagi do tworzenia w∏aÊciwych relacji pomi´dzy partnerami. Nie ma 
skutecznego dzia∏ania bez dobrych relacji, choç budowanie dobrych relacji nie powinno przes∏aniaç celów, 
dla których partnerstwo lokalne jest tworzone. Budowanie dobrych relacji nie zawsze jest mo˝liwe jedynie 
na podstawie prowadzenia dyskusji merytorycznych. Czasami niezb´dne jest wprowadzanie i finansowanie 
mniej formalnych mo˝liwoÊci poznania si´ partnerów w przestrzeni pozazawodowej. Warto zatem budowaç 
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Przyk∏adowa organizacja planowania projektu w grupie roboczej:
 
1. OkreÊlenie problemu i celów projektu
Inicjator zwo∏ujàcy spotkanie (osoba lub grupa osób) prezentuje zainteresowanym partnerom wst´pnie zdefiniowany problem oraz cele 
projektu. Propozycja wyjÊciowa jest nast´pnie wspólnie analizowana w grupie roboczej. Partnerzy mogà mieç ró˝ne spojrzenie na t´ samà 
spraw´, nadawaç problemom ró˝ny stopieƒ wa˝noÊci. Stàd uzgodnienie opisu problemu i celów projektu z oczekiwaniami ca∏ej grupy 
zwi´ksza motywacj´ i zaanga˝owanie wszystkich pracujàcych nad danym projektem.
 
2. Uzgodnienie metod dzia∏ania 
Metody dzia∏ania zale˝à g∏ównie od potencja∏u grupy. Wa˝ne jest, aby w miar´ mo˝noÊci doprowadziç do równomiernego podzia∏u zadaƒ 
w ramach planowanego projektu. Dobrze jest, gdy uzgodniony harmonogram dzia∏aƒ zapewnia tak˝e rozwiàzania awaryjne, odpowiednie 
do przewidywanych przez cz∏onków grupy trudnoÊci i zagro˝eƒ.

3. Zapewnienie êróde∏ finansowania 
Ostatnim etapem wspólnego planowania projektu w grupie roboczej jest identyfikacja dost´pnych Êrodków finansowych i niefinanso-
wych niezb´dnych do realizacji dzia∏aƒ. Nale˝y braç pod uwag´ nie tylko Êrodki w∏asne partnerów, lecz tak˝e Êrodki zewn´trzne ofero-
wane przez programy pomocowe. 

takie relacje tak˝e na podstawie wspólnych wyjazdów lub imprez. Natomiast je˝eli wspó∏praca z niektórymi 
partnerami dostarcza wi´cej problemów ni˝ korzyÊci, z pewnoÊcià warto rozwa˝yç tak˝e mo˝liwoÊç zmiany 
sk∏adu tworzonego lokalnego partnerstwa. 
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1. Uwarunkowania prawne
Gmina jest podstawowà jednostkà samorzàdu terytorialnego. Do zakresu jej dzia∏ania nale˝à wszystkie spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze˝one ustawami na rzecz innych podmiotów. Nale˝y do nich 
równie˝ zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorzàdowej tworzonej przez mieszkaƒców gmi-
ny. Ustawa o pomocy spo∏ecznej nak∏ada na gminy obowiàzek wypracowania w∏asnych lokalnych strategii 
rozwiàzywania problemów spo∏ecznych. Gminy, które dostrzegajà szczególnà wag´ problemów zwiàzanych 
ze wspieraniem rozwoju dzieci i m∏odzie˝y, opracowujà dodatkowo gminne strategie wyrównywania szans 
edukacyjnych. Posiadanie odr´bnego dokumentu strategicznego w tym zakresie nie jest wymagane ustawo-
wo. Do w∏aÊciwoÊci rad gmin nale˝y jednak uchwalanie programów gospodarczych – z tego prawa korzystajà 
samorzàdy przygotowujàce w∏asne lokalne strategie rozwoju edukacji.

2. Tworzenie gminnych strategii edukacyjnych – przyk∏ad
Poni˝ej przedstawiono opis metody partycypacyjnej, zastosowanej przy wypracowywaniu strategii eduka-
cyjnych w 45 gminach wspó∏pracujàcych z Fundacjà Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeƒskiego w latach 
2005–2009. W opisywanym podejÊciu tworzenie strategii to przede wszystkim proces spo∏ecznej debaty 
nad edukacjà. Kluczowym warunkiem powodzenia jest w∏aÊciwe pokierowanie tym procesem i odpowiednia 
jego koordynacja. 

2.1. Organizacja procesu 
Gminy, które podj´∏y decyzj´ o uspo∏ecznieniu procesu wypracowywania gminnej strategii edukacji, musia∏y si´ 
odpowiednio do tego przygotowaç. Proces zaczyna∏ si´ od powo∏ania przez gmin´ koordynatora ds. strategii. 
Jego rolà by∏o zorganizowanie grupy roboczej, która bezpoÊrednio uczestniczy∏a w wypracowywaniu zapisów 
strategii i przeprowadza∏a konsultacje projektu strategii w swoich Êrodowiskach. Rekrutacjà do grupy roboczej 
by∏y obj´te nie tylko instytucje i organizacje pozarzàdowe zajmujàce si´ edukacjà, lecz tak˝e wczeÊniej ziden-
tyfi kowane grupy samopomocowe, sàsiedzkie i nieformalne. Grupy robocze zwykle nie przekracza∏y 20 osób. 
Korzysta∏y one ze wsparcia konsultantów Fundacji Komeƒskiego, szczególnie przy wypracowywaniu metod 
mobilizowania lokalnej spo∏ecznoÊci do w∏àczenia si´ w proces konsultacji spo∏ecznych, przy opracowaniu 
ostatecznej wersji dokumentu strategii oraz wyszukiwaniu êróde∏ fi nansowania dzia∏aƒ zapisanych w strategii.

Poziom zaanga˝owania ró˝nych grup mieszkaƒców gminy w konsultacje spo∏eczne zale˝a∏ od specyfi cz-
nych uwarunkowaƒ ˝ycia spo∏ecznego w poszczególnych gminach. Na najni˝szym poziomie uczestnictwa 
spo∏ecznoÊç informowano jedynie o zaplanowanych w strategii celach i programach dzia∏aƒ, z mo˝liwoÊcià ich 
zaopiniowania. Najwy˝szy poziom uczestnictwa oznacza∏ aktywny udzia∏ reprezentantów najbardziej aktyw-
nych Êrodowisk w spotkaniach, w czasie których odbywa∏a si´ wymiana poglàdów, wp∏ywajàca bezpoÊrednio 
na zapisy strategii i/lub uczestnictwo w procesie uchwalania strategii przez rad´ gminy.
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Przyk∏adowe formy uczestnictwa mieszkaƒców w tworzeniu gminnych strategii edukacyjnych: 
  dostarczanie informacji o sytuacji edukacyjnej w gminie, przekazywanych np. przez szko∏y, przedszkola, organizacje 

pozarzàdowe, grupy nieformalne,
  uczestniczenie mieszkaƒców w spotkaniach lokalnych (zebraniach so∏eckich, wywiadówkach w szko∏ach itp.), podczas których prze-

kazywane sà informacje o zamierzeniach w∏adz i mo˝liwoÊciach w∏àczenia si´ w przygotowanie gminnej strategii edukacyjnej,
  dzielenie si´ opiniami, np. poprzez wype∏nianie ankiet diagnozujàcych sytuacj´ edukacyjnà w gminie, opiniowanie przedstawia-

nych mieszkaƒcom zapisów strategii,
  udzia∏ przedstawicieli mieszkaƒców w spotkaniach warsztatowych, na których wypracowywane sà zapisy strategii.

2.2. Etapy pracy nad gminnà strategià edukacyjnà
Proces wypracowywania gminnej strategii rozwoju edukacji metodà partycypacyjnà trwa∏ Êrednio 3-4 miesiàce 
i by∏ roz∏o˝ony na 6 etapów:

Gromadzenie informacji 
Na tym etapie koordynator i grupa robocza gromadzili dane pozwalajàce rozpoznaç warunki wp∏ywajàce 
na rozwój edukacji w gminie. Zbierano dane zwiàzane z lokalizacjà gminy, charakterystykà demografi cznà, 
ze szczególnym uwzgl´dnieniem liczby dzieci i m∏odzie˝y w ró˝nych kategoriach wiekowych, infrastrukturà 
spo∏ecznà (przedszkola, szko∏y, Êwietlice, instytucje kultury, ochrona zdrowia, organizacje pozarzàdowe i inne) 
oraz infrastrukturà technicznà: np. stanem dróg (kluczowym w zwiàzku z dowozem uczniów). Gromadzono 
tak˝e informacje na temat sytuacji lokalnego biznesu i wymogów rynku pracy w 5-letniej perspektywie.

Analiza informacji
Na spotkaniach warsztatowych grupa robocza przy wsparciu konsultanta z Fundacji Komeƒskiego, na pod-
stawie zgromadzonych danych, wypracowywa∏a misj´, cele i program dzia∏aƒ dla gminnej edukacji w 5-letniej 
perspektywie.

Przyk∏ad:
Jednym z ciekawych çwiczeƒ wst´pnych by∏o wypracowanie profi lu idealnego absolwenta gminnej edukacji. Uczestnicy 
spotkaƒ warsztatowych w zadaniu symulacyjnym otrzymywali informacj´, ̋ e dysponujà okreÊlonym bud˝etem na dzia∏ania 
edukacyjne. Ich rolà by∏o zaproponowanie sposobu rozdysponowania Êrodków w sposób zapewniajàcy wyposa˝enie absol-
wentów gminnej edukacji w kompetencje uznane za kluczowe w rozwoju osobistym i zawodowym. 
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Wdro˝enie strategii 
Ostatni etap obejmowa∏ powo∏anie przez wójta/burmistrza zespo∏u wdro˝eniowego, którego zadania polega∏y 
na koordynacji dzia∏aƒ zapisanych w strategii. Niektóre zespo∏y gromadzi∏y krótkie opisy przedsi´wzi´ç 
wpisujàcych si´ w strategi´ rozwoju edukacji. Pozyskiwanie tego typu informacji pozwala∏o na bie˝àce moni-
torowanie i ewaluowanie wdro˝enia uchwalonej strategii.

Aktualizacja zapisów strategii
Prowadzony monitoring pozwala∏ wskazaç, jakie nowe zadania nale˝y wprowadziç do strategii oraz jakich 
ewentualnie zmian nale˝y dokonaç. Pomimo ̋ e cz´Êç dzia∏aƒ zapisanych w gminnych strategiach nie doczeka∏a 
si´ realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, z informacji sp∏ywajàcych do Fundacji Komeƒskiego 
wynika, i˝ gminy nie wprowadza∏y zmian w zapisach strategii. Najcz´Êciej wskazywanà przyczynà tego stanu 
rzeczy by∏y trudnoÊci w zapewnieniu finansowania zaplanowanych dzia∏aƒ. 

3. KorzyÊci z uspo∏ecznienia procesu przygotowywania strategii rozwoju edukacji 
Uspo∏ecznienie procesu przygotowywania strategii rozwoju edukacji jest wyrazem realnej gotowoÊci w∏adz 
samorzàdowych do kreowania polityki aktywizowania lokalnego potencja∏u i wypracowywania dobrych prak-
tyk w zakresie tworzenia gminnych planów strategicznych wspierajàcych rozwój dzieci. Wypracowywanie 
planów strategicznych metodà partycypacyjnà wydaje si´ kluczowe dla wprowadzenia nowoczesnego, sta-
le udoskonalanego modelu lokalnej polityki edukacyjnej. W Êwietle danych zgromadzonych przez Fundacj´ 
Komeƒskiego mieszkaƒcy i w∏adze gmin za najwa˝niejsze uznajà dwie korzyÊci wynikajàce z uspo∏ecznionego 
sposobu tworzenia gminnej strategii edukacji. Pierwsza z nich to lepsze dostosowanie dzia∏aƒ edukacyjnych do 
potrzeb i oczekiwaƒ dzieci, ich rodziców oraz pozosta∏ych cz∏onków spo∏ecznoÊci lokalnej. Druga – to wi´ksze 
zaanga˝owanie w realizacj´ zaplanowanych dzia∏aƒ edukacyjnych ró˝nych grup mieszkaƒców. Zaanga˝owanie 
w proces planowania dzia∏aƒ powoduje bowiem wi´ksze poczucie odpowiedzialnoÊci za ich realizacj´.

Gminne strategie edukacyjne

Do przeprowadzenia kompleksowej oceny zdolnoÊci osiàgni´cia sformu∏owanych celów gminnej eduka-
cji wykorzystywano analiz´ SWOT. Wszystkie czynniki majàce wp∏yw na bie˝àce i przysz∏e funkcjonowanie 
gminnej edukacji by∏y dzielone na zewn´trzne w stosunku do gminy oraz majàce charakter uwarunkowaƒ 
wewn´trznych, a tak˝e wywierajàce negatywny lub pozytywny wp∏yw na rozwiàzywanie problemów edu-
kacyjnych w gminie. Ze skrzy˝owania przedstawionych podzia∏ów powstawa∏y cztery kategorie czynników: 
szanse i zagro˝enia zewn´trzne oraz mocne i s∏abe strony identyfikowane wewnàtrz gminy. Tym samym roz-
poznawano czynniki o kluczowym wp∏ywie na rozwiàzywanie problemów edukacyjnych, zdiagnozowanych 
w gminie. Zderzenie ze sobà szans i zagro˝eƒ z mocnymi i s∏abymi stronami pozwala∏o na okreÊlenie pozycji 
strategicznej gminy w aspekcie rozwiàzywania tych problemów. Zak∏adano, ˝e chocia˝ gmina ma ograniczony 
wp∏yw na kszta∏towanie si´ procesów spo∏eczno-prawnych jej otoczenia, mo˝e jednak w sposób konkuren-
cyjny wykorzystaç swoje mocne strony do ograniczenia zagro˝eƒ zewn´trznych. Zidentyfikowane zagro˝enia 
stanowi∏y ostrze˝enie przed niepo˝àdanym rozwojem warunków zewn´trznych, szanse zaÊ wskazywa∏y 
mo˝liwoÊci uzyskania wsparcia zewn´trznego dla lokalnej polityki edukacyjnej. S∏abe strony gminnej edukacji 
traktowano jak bariery do pokonania. Mocne strony gminy stanowi∏y natomiast fundament, na podstawie 
którego planowano konkretne programy dzia∏aƒ edukacyjnych.

Przygotowanie wst´pnego tekstu strategii
Efektem pracy tego etapu by∏o zredagowanie przez grup´ roboczà wst´pnej wersji dokumentu strategii. 
Sprawdzano przy tym spójnoÊç przygotowywanego projektu z innymi dokumentami obowiàzujàcymi w gmi-
nie. Przygotowywany projekt strategii edukacyjnej najcz´Êciej zawiera∏ nast´pujàce rozdzia∏y: 
 I. Opis stosowanej metody 
 II. Inwentaryzacja zasobów gminy w kontekÊcie edukacji 
 III. Identyfikacja problemów 
 IV. Analiza celów edukacji 
 V. Wyniki analizy SWOT
 VI. Programy dzia∏aƒ 
 VII. Wdro˝enie

Konsultacje spo∏eczne projektu strategii
Projekt strategii by∏ poddawany konsultacjom spo∏ecznym z ró˝nymi grupami mieszkaƒców gminy.  
Zamieszczano go na stronie internetowej urz´du gminy, publikowano w lokalnej prasie, wysy∏ano pocztà do 
osób najbardziej zaanga˝owanych w sprawy edukacji, wieszano na tablicach informacyjnych w so∏ectwach, 
szko∏ach, przedszkolach, rozdawano na specjalnie organizowanych spotkaniach konsultacyjnych. W ka˝dym 
przypadku dbano o podanie jasnej informacji, w jaki sposób mieszkaƒcy mogà przekazywaç swoje opinie 
dotyczàce projektu strategii (nazwiska osób odpowiedzialnych za gromadzenie zwrotnych informacji od 
mieszkaƒców, adresy, numery telefonów, dok∏adne terminy, w których mo˝na przekazywaç opinie).

Zatwierdzenie strategii przez rad´ gminy 
Na tym etapie projekt strategii wraz z za∏àcznikami przedstawiano radzie gminy. JeÊli dokument zyskiwa∏ 
wystarczajàcà liczb´ zwolenników – zostawa∏ przyj´ty. JeÊli nie – grupa robocza dokonywa∏a korekt i ponow-
nie organizowa∏a konsultacje spo∏eczne. 
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Cz´Êç II
Dobre praktyki w krajach Unii Europejskiej
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Ogólna charakterystyka kraju
Finlandia jest krajem unitarnym. 67% ludzi mieszka w miastach, 33% – na wsi. Udzia∏ kobiet w rynku pracy 
jest bardzo wysoki – 72% kobiet w wieku 15–64 lata pracuje zawodowo, w tym 18,2% w niepe∏nym wymiarze 
czasu pracy (OECD 2006).

Edukacja 
W Finlandii od 2003 r. obowiàzujà Narodowe Ramy Wczesnej Edukacji i Opieki oraz Narodowe Wytyczne do 
Programu Nauczania w us∏ugach dla dzieci w wieku 0–6 lat, sformu∏owane przez Narodowe Centrum Badaƒ 
i Rozwoju Opieki Spo∏ecznej i Zdrowotnej (STAKES). Te dokumenty stanowià podstaw´ do tworzenia lokalnych 
programów opieki i edukacji najm∏odszych dzieci. Ramowy program podkreÊla wag´ integracji opieki, wycho-
wania i edukacji. Zwraca te˝ uwag´ na wczesnà edukacj´ jako wa˝nà cz´Êç uczenia si´ przez ca∏e ˝ycie. Poza 
tym nie zawiera ˝adnych szczególnych wytycznych w zakresie pedagogiki. 

W 1973 r. przyj´to ustaw´ o dziennej opiece nad dzieçmi, a od 1990 r. rodzice majà prawo do zapewnienia 
opieki nad dzieçmi poni˝ej 3. roku ˝ycia – w formie miejsca w placówce bàdê zasi∏ku na opiek´ prywatnà. 
Nadzór nad opiekà sprawuje ministerstwo spraw spo∏ecznych i zdrowia. Jest ono odpowiedzialne za narodowà 
polityk´ dotyczàcà wczesnodzieci´cej opieki i edukacji – zasi∏ków dla rodziców, nadzoru nad podmiotami 
Êwiadczàcymi us∏ugi, zasi∏ku macierzyƒskiego, opieki zdrowotnej, doradztwa na rzecz dzieci i rodziny, opieki 
nad dzieçmi i us∏ug opieki domowej.

Za edukacj´ przedszkolnà 6-latków odpowiedzialny jest minister edukacji, natomiast za wytyczanie kierun-
ków w programie nauczania – Narodowa Rada Edukacji. Samorzàdy sà w pe∏ni odpowiedzialne za wdra˝anie 
i prowadzenie us∏ug edukacyjnych na swoich terytoriach. Rejonowe biura rzàdowe monitorujà aktywnoÊç 
samorzàdów i przeprowadzajà corocznà ewaluacj´ us∏ug spo∏ecznych.

W przedszkolach pracujà nauczyciele i nauczycielki przedszkolne (co najmniej 1/3 ca∏ego zespo∏u), przeszko-
lone piel´gniarki dzieci´ce i asystentki. Nauczyciele koƒczà 3–4-letnie studia licencjackie w zakresie edukacji 
wczesnodzieci´cej lub nauk spo∏ecznych, cz´Êç z nich – tak˝e studia magisterskie. Dyrektorzy placówek sà 
czasem dodatkowo przeszkoleni. Piel´gniarki dzieci´ce koƒczà 3-letnià szko∏´ pomaturalnà, równie˝ asystent-
ki muszà byç przeszkolone. 

Opiekunki dzieci´ce oferujàce us∏ugi poza przedszkolami sà równie˝ szkolone, w praktyce trening jest 
uzale˝niony od ich kompetencji i doÊwiadczenia. 

Opieka 
Nadzór nad urlopami rodzicielskimi (macierzyƒskimi, ojcowskimi, zdrowotnymi) sprawuje ministerstwo pracy. 
Po urodzeniu si´ dziecka rodzicom przys∏uguje 18 tygodni urlopu macierzyƒskiego oraz 26 tygodni p∏atnego 
(do 66% pensji sprzed urlopu) urlopu wychowawczego. Dodatkowo ojciec mo˝e wybraç maksymalnie 3 tygo-
dnie urlopu ojcowskiego w trakcie urlopu macierzyƒskiego lub wychowawczego. JeÊli skorzysta z co najmniej 

 Populacja: 5 326 314
 Liczba dzieci: 0–4 lata (295 002); 5–9 lat (286 818)
 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej: 0–6 lat (53,1%), w tym 48,8% w placówkach samorzàdowych 
 Dzieci do 18. roku ˝ycia zagro˝one ubóstwem: 12% (dane za 2008 r.)
 Wspó∏czynnik urodzeƒ: 1,7

Kraj

Finlandia

Helsinki

Vehmersalmi 
Opieka domowa dla dzieci  
we wsi Vehmersalmi
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2 tygodni urlopu, otrzymuje 2 dodatkowe tygodnie urlopu, do wykorzystania równie˝ po zakoƒczeniu urlopu 
wychowawczego.

W Finlandii ka˝de dziecko przed pójÊciem do szko∏y ma prawo do opieki w ciàgu dnia, co oznacza, ˝e rodzice 
mogà skorzystaç z zasi∏ku na opiek´ domowà, zamiast us∏ug oferowanych przez samorzàd, dopóki najm∏odsze 
dziecko w rodzinie nie skoƒczy 3 lat.

Us∏ugi opiekuƒcze oferowane przez samorzàd umo˝liwiajà skorzystanie z tzw. opieki domowej (dzieci pod 
opiekà opiekunki w jej domu) lub z przedszkola. Us∏ugi opiekuƒcze oferowane przez samorzàd uzupe∏nia 
oferta KoÊcio∏a luteraƒskiego i organizacji pozarzàdowych.

Samorzàd ma obowiàzek zapewnienia opieki dziennej ka˝demu dziecku, którego rodzice si´ na to zdecydujà. 
Najcz´Êciej samorzàdy organizujà opiek´ w przedszkolach, dziennà opiek´ domowà i zaj´cia dla 6-latków (polska 
zerówka). Samorzàd wspiera i nadzoruje tak˝e us∏ugi oferowane prywatnie przez osoby prawne oraz us∏ugi, któ-
re sam zleca prywatnym osobom prawnym. Te us∏ugi sà postrzegane jako cz´Êç samorzàdowego systemu opieki 
nad dzieçmi i sà cz´Êciowo nadzorowane przez samorzàdy (warunki bezpieczeƒstwa, jakoÊç us∏ug).

Odp∏atnoÊç za opiek´ nad dzieckiem, którà ponoszà rodzice, to ok. 15% ca∏oÊci kosztów, reszta pokrywana jest 
z subsydiów paƒstwa i lokalnych podatków. Rodzice p∏acà za opiek´ przez 11 miesi´cy w roku, ale majà do niej 
dost´p równie˝ w czasie wakacji. Rodziny biedne majà zapewnionà opiek´ darmowà. Najwy˝sza op∏ata za opiek´ 
nad dzieckiem nie mo˝e przekraczaç 200 euro. Zaj´cia dla 6-latków przygotowujàce je do szko∏y sà bezp∏atne.

Finlandia rozpocz´∏a budowanie swojego systemu wspierania rodziny w 1948 r. od wprowadzenia zasi∏ków 
dla dzieci. W tamtym czasie by∏y one powa˝nà cz´Êcià dochodów rodzin z dzieçmi, a ich wp∏yw by∏ widocz-
ny równie˝ na ogólnokrajowym poziomie. Obecnie fiƒska polityka rodzinna opiera si´ na trzech filarach: (I) 
spo∏ecznoÊç zorientowana na dziecko, (II) dobrze prosperujàca rodzina z dzieçmi, (III) zapobieganie wyklucze-
niu spo∏ecznemu.

W Finlandii funkcjonuje strategiczny rzàdowy program polityki „Dzieci, m∏odzie˝ i rodzina”.  ZawartoÊç 
istniejàcych ustaw zosta∏a zaadaptowana do za∏o˝eƒ dokumentu strategicznego. W ramach tego programu 
monitorowany jest m.in. wp∏yw polityki i decyzji poszczególnych sektorów administracji na dzieci, planowane 
rozwijanie sieci us∏ug dla rodzin (w tym centrów rodziny), a tak˝e zwi´kszanie pomocy dla rodzin w potrzebie.

OdpowiedzialnoÊç za organizacj´ opieki spo∏ecznej i zdrowotnej spoczywa na samorzàdach. Us∏ugi te sà fi-
nansowane przez lokalne podatki, granty wyp∏acane przez rzàd, a tak˝e przez samych korzystajàcych z us∏ug. 
Udzia∏ rzàdu w p∏aceniu za te us∏ugi zale˝y od struktury populacji danego obszaru, a tak˝e od sytuacji finan-
sowej gminy. W 2006 r. udzia∏ rzàdu w wydatkach na opiek´ spo∏ecznà i zdrowotnà wyniós∏ ok. 33%. Finlan-
dia jest podzielona na 5 prowincji zarzàdzanych przez paƒstwowe biura prowincjonalne. To one zarzàdzajà 
us∏ugami socjalnymi i zdrowotnymi na swoim terenie i nadzorujà je.

Jednà z popularnych w Finlandii form opieki nad dzieçmi sà wykwalifikowane opiekunki dzieci´ce. Opiekujà si´ 
dzieçmi w swoim domu, w pe∏nym lub cz´Êciowym (np. po szkole) wymiarze czasu pracy. 

Opiekunka mo˝e zajmowaç si´ najwy˝ej czworgiem dzieci (w∏àczajàc w to jej w∏asne dzieci w wieku przed-
szkolnym). Jest przygotowana do pracy z dzieçmi, gdy˝ zgodnie z wymogami Narodowej Rady Edukacji z 2000 
roku musi przejÊç specjalny pó∏toraroczny kurs. 

Opiekunka prowadzi zaj´cia w taki sposób, aby dzieci przygotowaç do rytmu przedszkolnego, gdy˝ niektórzy 
rodzice traktujà t´ form´ opieki jako przejÊciowà pomi´dzy opiekà w domu rodzinnym a przedszkolem. Ma to 
na celu m.in. przyzwyczajenie dziecka do przebywania poza domem, ale nadal w swojskiej domowej atmosfe-
rze (jak pod opiekà babci czy cioci). 

Ka˝demu dziecku opiekunka zak∏ada folder, w którym znajdujà si´ informacje o jego rozwoju, stanie zdrowia, 
specjalnych potrzebach itd. Ten folder przechodzi z dzieckiem do zerówki, a potem do szko∏y.

W Vehmersalmi ka˝dy dzieƒ ma swojà struktur´, którà dzieci znajà. Opiekunka dba o to, aby wszystko, co 
dzieci robià, by∏o zwiàzane z naturà – razem sadzà warzywa, które potem uprawiajà i jedzà, czy pijà z nich 
soki. Opiekunka piecze dla nich chleb i bu∏ki. 

Dobra praktyka

Opieka domowa dla dzieci  
we wsi Vehmersalmi 

Dba∏oÊç o kontakt z naturà jest w Finlandii powszechna i dotyczy zarówno dzieci wychowywanych w mieÊcie, jak i na wsi. Dzieci 
wychodzà na dwór dwa razy dziennie, bez wzgl´du na pogod´. Wszystkie wyposa˝one sà w odpowiednie nieprzemakalne i ciep∏e 
ubrania, które pozwalajà im na zabaw´ w ka˝dych warunkach. 

Dom opiekunki jest przystosowany do obecnoÊci dzieci – jest w nim zaadaptowany jeden pokój, w którym 
znajduje si´ stó∏ do pracy przystosowany do wzrostu dzieci, ich materia∏y plastyczne, muzyczne i zabawki. 
Dzieci majà swoje pos∏ania w sypialni opiekunki, swoje r´czniki w ∏azience, podest do mycia ràk, nak∏adk´ 
na toalet´, swoje wieszaki i pojemniki na ubrania w przedpokoju, opisane imionami. Posi∏ki jedzà w do-
mowej jadalni. Przestrzeƒ, w której realizuje si´ opiek´, jest sprawdzana przez kierowniczk´/naczelniczk´ 
opieki dziennej przy lokalnym samorzàdzie. Wype∏niany jest specjalny formularz, w którym zawarte sà m.in. 
informacje o miejscach potencjalnie niebezpiecznych dla dzieci i ich zabezpieczeniu czy zabezpieczeniach 
po˝arowych. Raz w miesiàcu odbywajà si´ spotkania wszystkich opiekunek z okolicy, na których omawia si´ 
ró˝ne zagadnienia zwiàzane z pracà.

Rodzice p∏acà za opiek´ samorzàdowi, a ten dok∏ada swojà cz´Êç i wyp∏aca pensj´ opiekunce – 350 euro 
miesi´cznie/dziecko plus dodatek na jedzenie 4 euro/dzieƒ/dziecko. Opiekunka wszystko robi w domu sama: 
sprzàta, gotuje dla dzieci, robi zakupy. Jest to ci´˝ka, niezbyt dobrze op∏acana praca, dlatego m∏ode osoby nie 
chcà jej si´ podejmowaç.
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Opieka nad dzieçmi realizowana w domu przez osob´ prywatnà jest bardzo popularnà formà wybieranà przez 
rodziców. W Finlandii uda∏o si´ t´ form´ zalegalizowaç i wprowadziç system kontroli jakoÊci. Kontrola ta jest 
prowadzona w sposób zdroworozsàdkowy, opiekunka nie jest obarczana nadmiarem wymogów sanitarnych 
i bezpieczeƒstwa. Dzieci znajdujà si´ w czystym i bezpiecznym miejscu, ale nie jest to miejsce sterylne.

Przebywajà w domowej, przyjaznej atmosferze, która jest w pewien sposób zorganizowana. To pozawala 
im na przygotowanie si´ do przebywania kilka godzin dziennie w przedszkolu czy szkole. Majà zapewnionà 
profesjonalnà opiek´, kontakt z rówieÊnikami, z naturà i osobami spoza rodziny.

Taki sposób organizacji opieki wydaje si´ idealny równie˝ dla ma∏ych miejscowoÊci, w których jest bardzo 
ma∏o najm∏odszych dzieci i w zwiàzku z tym w∏adze nie decydujà si´ na otworzenie przedszkola. Równie˝ 
finansowo ta forma opieki jest bardzo atrakcyjna dla samorzàdu, który nie musi budowaç czy dostosowywaç 
pomieszczeƒ gminnych, a jedynie sprawuje kontrol´ nad zabezpieczeniem miejsca pobytu dzieci.

Opracowa∏a Dorota Bregin 

èród∏a informacji:
  Wizyta studyjna w Finlandii w ramach programu „Niewidzialne dzieci” realizowanego przez Fundacj´ 

Komeƒskiego.
  http://www.stat.fi 
  „Starting Strong II. Early Childhood Education and Care”, OECD 2006
  „Finland’s Family Policy”, 2006 
  „Policy Program For The Well-Being Of Children, Youth And Families”
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Ogólna charakterystyka kraju
Francja jest krajem unitarnym. Charakteryzuje si´ du˝ym nap∏ywem imigrantów, przede wszystkim z krajów 
afrykaƒskich. Dla tych rodzin i ich dzieci system opieki jest ma∏o dost´pny, a jest on wa˝nym czynnikiem 
integracji kulturowej. 

Edukacja
Dzia∏anie szkó∏ i przedszkoli reguluje ustawa o edukacji narodowej. Przedszkola, do których chodzi 100% 
dzieci pomi´dzy 3. a 5. rokiem ˝ycia, sà integralnà cz´Êcià systemu oÊwiaty – majà taki sam status, jak szko∏y 
podstawowe. Cz´Êç kosztów (przede wszystkim zatrudnianie nauczycieli) bierze na siebie rzàd centralny, 
reszt´ ∏o˝à samorzàdy gminne. 

Nowe programy nauczania dla przedszkoli i szkó∏ podstawowych zosta∏y wprowadzone w ̋ ycie w 2002 r. Ich zawartoÊç 
ustalana jest na poziomie centralnym. Poniewa˝ przedszkole i szko∏a podstawowa w∏aÊciwie tworzà ca∏oÊç, programy 
nauczania w przedszkolach sà doÊç „akademickie”, skupione na przygotowywaniu dziecka do nauki w szkole. 

Nauczyciele przedszkoli majà taki sam status i wykszta∏cenie, jak nauczyciele szkó∏ podstawowych. Mogà 
uczyç dzieci od 2. do 11. roku ˝ycia. Sà urz´dnikami paƒstwowymi. Aby zostaç nauczycielem, trzeba mieç 
licencjat (albo inny dyplom po ukoƒczeniu 3 lat studiów wy˝szych) i zdaç trudny, bardzo selekcyjny egzamin. 
Potem odbywa si´ roczne przygotowanie w uniwersyteckich instytutach przygotowania nauczycieli – insty-
tucjach paƒstwowych, które przygotowujà przysz∏ych nauczycieli, organizujàc im równie˝ sta˝e. 

W 2007 r. Francja wyda∏a 12,8 mld euro na edukacj´ przedszkolnà. Âredni koszt pobytu jednego ucznia 
w przedszkolu wyniós∏ 4790 euro. 

Opieka
Opiek´ nad dzieçmi poni˝ej 3. roku ˝ycia finansuje i organizuje Kasa Zabezpieczenia Socjalnego, która, oprócz 
dzia∏ów zdrowotnych i emerytalnych, ma te˝ dzia∏ rodzinny. Wià˝e si´ to z faktem, ˝e Francja ma bardzo 
rozwini´tà polityk´ prorodzinnà. Na wsparcie dzieci do 6 lat, w postaci zasi∏ków rodzinnych, ochrony, dofinan-
sowania opieki (nie liczàc kosztów edukacji przedszkolnej przedstawionych wy˝ej), paƒstwo wyda∏o w 2006 r. 
10,2 mld euro, co stanowi ok. 1% PKB. Do tego nale˝y doliczyç koszty zasi∏ków macierzyƒskich i ojcowskich, 
równie˝ ponoszone przez paƒstwo.
 
Najwa˝niejsze elementy francuskiej polityki prorodzinnej to: 
  bardzo korzystny dla rodzin z dzieçmi system podatkowy (wspólne rozliczenie z dzieçmi – dochody dzieli 

si´ przez liczb´ cz∏onków gospodarstwa domowego, wliczajàc dzieci), 
  rozwini´ty system zapomóg i zasi∏ków rodzinnych (od drugiego dziecka i niezale˝nie od wysokoÊci docho-

dów rodziny),
  dodatkowa, rozbudowana pomoc dla rodzin z dzieçmi w trudnej sytuacji materialnej, 
  wsparcie finansowe, regulacja i organizacja opieki nad ma∏ymi dzieçmi.

Kraj

Francja

 Populacja: 65 mln 
 Liczba dzieci w wieku 0–6 lat: 4 mln 800 tys. (2006 r.) 
 Upowszechnienie edukacji:  20% 2-latków i 100% 3–5-latków chodzi do przedszkoli 
 Dzieci zagro˝one ubóstwem: poni˝ej 10% 
 Wspó∏czynnik urodzeƒ: 2,02

Pary˝ 
  Ró˝norodnoÊç instytucjonalnych form 

opieki nad ma∏ym dzieckiem 
  Rodzicielskie ˝∏obki – od ruchu 

spo∏ecznego do pe∏noprawnej instytucji
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Francuski system opieki nad ma∏ym dzieckiem charakteryzuje wielka ró˝norodnoÊç proponowanych rozwiàzaƒ. 
Jego najwa˝niejszym celem jest mo˝liwoÊç wyboru przez rodzica pomi´dzy powrotem na rynek pracy a pozo-
stawaniem w domu z dzieckiem. Jednà z opcji jest zatem opieka nad dzieckiem jednego z rodziców w domu. 
Otrzymuje on wtedy przez co najmniej pó∏ roku (w zale˝noÊci od liczby dzieci i ich wieku), a najd∏u˝ej do 
ukoƒczenia przez dziecko 3 lat wynagrodzenie w wysokoÊci podobnej do ostatnich dochodów. Rodzice, którzy 
chcà zapewniç swoim dzieciom zewn´trznà opiek´, majà szeroki wybór rozwiàzaƒ. 

Formy opieki mo˝na podzieliç na zbiorowe, rodzinne i indywidualne. Wszystkie wspiera paƒstwo, choç w bar-
dzo ró˝ny sposób. Zbiorowe formy opieki sà to miejsca oraz instytucje, gdzie dzieci przebywajà wspólnie pod 
opiekà wyspecjalizowanego personelu. 

Najwa˝niejszà formà sà tradycyjne ˝∏obki dla dzieci od kilku miesi´cy do 3. roku ˝ycia. Mogà je prowadziç 
samorzàdy lokalne (73% w 2008 r.), stowarzyszenia (19%), firmy lub fundusze socjalne zak∏adów pracy. 

W ˝∏obkach pracujà z dzieçmi przewa˝nie dwa rodzaje osób: „edukatorki ma∏ych dzieci” (obowiàzkowe 3-
letnie przygotowanie w instytucji zatwierdzonej przez ministerstwo pracy i zdanie egzaminu paƒstwowego), 
które majà dbaç o ich rozwój spo∏eczny, psychiczny i intelektualny, oraz wyspecjalizowane piel´gniarki „pu-
ericultrices”, po rocznym, dodatkowym przygotowaniu do opieki nad ma∏ymi dzieçmi i wspó∏pracy z ich rodzi-
cami. Razem tworzà program pedagogiczny ˝∏obka. W ka˝dym ˝∏obku, w którym maksymalnie mo˝e byç 60 
dzieci, pracuje równie˝ pediatra i psycholog. 

˚∏obki mogà byç czynne od 8 do 12 godzin dziennie. Rodzice p∏acà za opiek´, jednak cena us∏ugi uzale˝niona 
jest od dochodów i liczby dzieci w ˝∏obku. Koszty ˝∏obka nie mogà przekraczaç 30% dochodów rodziny. Jest 
to najtaƒsza i najch´tniej wybierana forma opieki. 

Innà formà sà parogodzinne punkty opieki (halte-garderies) dla dzieci poni˝ej 6. roku ˝ycia. S∏u˝à zarówno 
jako uzupe∏nienie opieki przedszkolnej, jak i miejsce socjalizacji i edukacji dla dzieci, które do 3. roku ˝ycia 
zostajà w domu. Pozwala im to regularnie (kilka lub kilkanaÊcie godzin w tygodniu) przebywaç z innymi 
dzieçmi i stopniowo przygotowywaç si´ do przedszkola (program podobny jak w ˝łobkach). Jest to forma 
opieki przeznaczona g∏ównie dla dzieci, których jedno z rodziców nie pracuje albo pracuje nie na ca∏y etat. 

Dzia∏ajà równie˝ ogrody dzieci´ce (jardins d’enfants), które sà alternatywà dla przedszkoli i przyjmujà regularnie, 
ale w mniejszym wymiarze godzin, dzieci w wieku 2–6 lat. Ich funkcja jest wy∏àcznie spo∏eczno-edukacyjna. 

Coraz wi´cej jest we Francji instytucji, które ∏àczà te trzy formy opieki w jednym miejscu, co Êwiadczy 
o wzrastajàcej elastycznoÊci tego systemu. 

Kolejna forma to ̋ ∏obki rodzinne (creches familiales), w których jedno dziecko lub kilkoro dzieci (maksymalnie 
czworo) jest pod codziennà opiekà licencjonowanej opiekunki. Opiekunki zatrudniane sà przez samorzàd lub 
stowarzyszenie i sà zwiàzane z tradycyjnym ˝∏obkiem, do którego na kilka godzin tygodniowo zaprowadzajà 
dzieci. Dzieci majà zatem kontakt z szerszà grupà i dost´p do ró˝nych edukacyjnych i rozwojowych zasobów. 
Dyrektorka ˝∏obka oraz jego personel wspierajà prac´ opiekunek, odwiedzajàc je w domu. ˚∏obki rodzinne sà 
zarzàdzane i monitorowane, tak jak ˝∏obki tradycyjne, opisane powy˝ej. Jest to forma opieki pozwalajàca na 
bardziej kameralne warunki, a jednoczeÊnie jest ona dalej zorganizowana i dofinansowywana przez paƒstwo. 

Dobra praktyka systemowa

Ró˝norodnoÊç instytucjonalnych form 
opieki nad ma∏ym dzieckiem 
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Funkcjonujà tak˝e indywidualne formy opieki – licencjonowane opiekunki, które zajmujà si´ dzieçmi u siebie 
lub w domu rodziców. W takim przypadku rodzice otrzymujà wsparcie fi nansowe w postaci zasi∏ku, który 
w zale˝noÊci od dochodów rodziny i liczby dzieci mo˝e pokrywaç a˝ do 85% kosztów opieki nad dzieckiem. 
Licencja opiekunki przyznawana jest przez odpowiednià instytucj´ powiatowà na 5 lat. Dotyczy ona zarówno 
stanu zdrowia i kompetencji pedagogicznych osoby, która ma zajmowaç si´ ma∏ymi dzieçmi, jak i przystoso-
wania jej miejsca zamieszkania do przebywania ma∏ych dzieci. Nie ma okreÊlonych kwalifi kacji, jednak prawo 
mówi, ˝e „kompetencje wychowawcze muszà byç udowodnione”. Przyznanie licencji bierze zatem pod uwag´ 
nie tylko formalne kwalifi kacje, lecz tak˝e doÊwiadczenie. Opiekunka jest wspierana i nadzorowana przez 
odpowiednie s∏u˝by monitorujàce prac´ ˝∏obków, które podlegajà ministerstwu zdrowia. JednoczeÊnie prawo 
pracy okreÊla, jakie sà warunki jej wynagradzania, urlopy itd., co u∏atwia rodzicom zatrudnianie. Osoba bez 
takiej licencji nie ma prawa regularnie i odp∏atnie zajmowaç si´ dzieçmi u siebie, mo˝e to jednak robiç u opie-
kunów dziecka, jednak wtedy nie mogà oni liczyç na wsparcie fi nansowe ze strony paƒstwa. 

Najwa˝niejszym problemem francuskiego systemu jest brak wystarczajàcej liczby miejsc, zarówno u indywi-
dualnych opiekunek, jak i przede wszystkim w opiece zbiorowej. W 2007 r. 8% dzieci poni˝ej 3 lat ucz´szcza∏o 
do instytucjonalnych form opieki, zaÊ 20% dzieci zajmowa∏y si´ licencjonowane opiekunki. Cz´Êç 2-lat-
ków ucz´szcza∏a do przedszkoli, resztà zajmowa∏ si´ ktoÊ z rodziny. JednoczeÊnie dost´pnoÊç form opie-
ki jest bardzo zró˝nicowana geografi cznie – najlepsza sytuacja, jeÊli chodzi o opiek´ instytucjonalnà, jest 
w po∏udniowo-wschodnich regionach, natomiast najwi´ksza dost´pnoÊç licencjonowanych opiekunek jest 
w regionach centralnych. Szacuje si´, ˝e 46% dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia korzysta z form opieki wspieranych 
przez paƒstwo. W 2006 r. ruszy∏ 5-letni plan nastawiony na poprawienie sytuacji. Zak∏ada on zwi´kszenie licz-
by miejsc w ˝∏obkach i liczby opiekunek, wyrównanie standardów opieki w ca∏ym kraju, u∏atwienie mniejszym 
przedsi´biorstwom tworzenie ˝∏obków oraz eksperymentalne wypróbowanie mikro˝∏obków. 

W ca∏ej Francji ponad 1000 instytucji opiekuƒczo-edukacyjnych (takich jak opisane powy˝ej) prowadzà sto-
warzyszenia rodziców, którzy bezpoÊrednio uczestniczà w decyzjach i obowiàzkach zwiàzanych z opiekà nad 
ich ma∏ymi dzieçmi, w ró˝nym wymiarze godzin, w zale˝noÊci od regulaminu placówki. W 2008 r. w takich 
placówkach by∏o ponad 10 tys. miejsc dla dzieci w wieku poni˝ej 3 lat. 

Rodzicielskie ˝∏obki powsta∏y pod koniec lat 70., w zwiàzku z ruchem spo∏ecznym rodziców. „Nielegalne”, 
„podziemne” ˝∏obki zak∏adali rodzice, którzy nie dostali miejsca w publicznych ˝∏obkach (by∏o ich wtedy bar-
dzo ma∏o), a jednoczeÊnie uwa˝ali, ˝e sà one zbyt skupione na medycznym podejÊciu do dziecka i nie dbajà 
o jego rozwój spo∏eczny, emocjonalny, intelektualny. Najwa˝niejszymi celami tych ˝∏obków by∏o: 
  stworzenie ma∏ych, kameralnych instytucji, w których rodzice bezpoÊrednio anga˝ujà si´ w edukacj´ 

i opiek´ nad dzieçmi u boku profesjonalistów, 
  zapewnienie mo˝liwoÊci ∏agodnego i elastycznego przechodzenia pomi´dzy Êrodowiskiem domowym i in-

stytucjonalnym, 
  ciàg∏a wspólna refl eksja na temat wspierania rozwoju ma∏ych dzieci,
  stworzenie sieci wspó∏pracy i wzajemnego wsparcia rodziców anga˝ujàcych si´ w edukacj´ ma∏ych dzieci, 
  wypróbowanie i upowszechnienie innowacyjnych i efektywnych rozwiàzaƒ edukacyjnych dla ma∏ych dzieci. 

Rodzicielskie ˝∏obki zarzàdzane sà przez stowarzyszenia rodziców, jednak muszà zatrudniaç profesjonalistk´ 
(edukatork´ lub wyspecjalizowanà piel´gniark´) odpowiedzialnà za pedagogiczne dzia∏ania placówki. Rodzice 
wspomagajà te dzia∏ania i zajmujà si´ ca∏à organizacjà: wyp∏acajà pensje, organizujà zaopatrzenie i wszystkie 
wydarzenia towarzyszàce. ̊ ∏obki te korzystajà ze wsparcia i nadzoru na równi z samorzàdowymi. Maksymalna 
liczba dzieci w tych placówkach wynosi 20. Od 1985 r. korzystajà one z fi nansowania Kasy Zabezpieczenia So-
cjalnego. Na podstawie analizy kosztów prowadzenia tych placówek wyznaczono dziennà kwot´ na dziecko, 
którà p∏aci Kasa. Rodzicielskie ˝∏obki nie korzystajà jednak w tym stopniu, co placówki publiczne, ze wsparcia 
samorzàdu, który najcz´Êciej jedynie udost´pnia lokal. 

W latach 90. rodzicielskie ˝∏obki rozwijane by∏y (m.in. dzi´ki pomocy Fundacji Bernarda Van Leera) 
w Êrodowiskach spo∏ecznie i ekonomicznie upoÊledzonych, tzn. przede wszystkim na terenie osiedli budow-
nictwa socjalnego (trudne podmiejskie dzielnice zamieszkane w du˝ej mierze przez imigrantów) oraz na ob-
szarach wiejskich. DoÊwiadczenia te sà upowszechniane – pokazujà, ˝e ta forma mo˝e odgrywaç wa˝nà rol´ 
w aktywizacji i integracji spo∏ecznej rodziców. 

W 2000 r. zarzàdzenie regulujàce ich dzia∏alnoÊç straci∏o moc – rodzicielskie ˝∏obki znalaz∏y si´ wraz z innymi 
formami opieki w rozporzàdzeniu okreÊlajàcym standardy, obowiàzki i prawa wszystkich instytucji opiekuƒczo-
edukacyjnych dla dzieci poni˝ej 3. roku ̋ ycia. Zaj´∏y pe∏noprawne miejsce wÊród innych form opieki w publicznym 
systemie wspierania ma∏ego dziecka. Jednak – jeÊli idzie o fi nansowanie – rodzicielskie ˝∏obki wcià˝ zale˝ne sà od 
dobrej wspó∏pracy z lokalnym samorzàdem, który mo˝e odmówiç im wsparcia. W zdecydowanie mniejszym stop-
niu korzystajà ze Êrodków publicznych ni˝ inne placówki. Cz´sto zatem koszt opieki w takiej placówce jest wy˝szy 
ni˝ w innej, co ogranicza mo˝liwoÊç uczestnictwa rodziców z mniej zamo˝nych grup spo∏eczno-zawodowych. 

Dobra praktyka 

Rodzicielskie ˝∏obki – od ruchu 
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Efekty rodzicielskich ˝∏obków:
  Dzi´ki udzia∏owi rodziców stosunek liczby doros∏ych/opiekunów do liczby dzieci jest lepszy ni˝ w innych placówkach. 
  Powstajà miejsca wielofunkcyjne, odpowiadajàce zró˝nicowanym potrzebom rodziców; tam, gdzie dzia∏a rodzicielski ˝∏obek, 

cz´sto jest równie˝ Êwietlica wspomagajàca starsze dzieci, grupy samopomocy rodzicielskiej itd. 
  Placówki te sà trwa∏e – do niektórych z nich chodzi ju˝ drugie pokolenie.
  Rodzicielskie ˝∏obki sà wa˝nymi miejscami spo∏ecznej integracji, budowania wi´zi i spo∏ecznego kapita∏u, tworzà si´ w nich 

szerokie sieci znajomoÊci i wsparcia.
  Udzia∏ w zarzàdzaniu placówkà rozwija umiej´tnoÊci obywatelskie i organizacyjne; rodzice prowadzàcy ̋ ∏obki cz´sto uczestniczà 

we w∏adzach lokalnych.
  Oprócz samej organizacji zrzeszajàcej istnieje 30 stowarzyszeƒ lokalnych i regionalnych wspierajàcych tych, którzy chcà 

zak∏adaç nowe placówki. 

Rodzicielskie ˝∏obki to wa˝ny przyk∏ad trwa∏ego zaanga˝owania rodziców w edukacj´ swoich dzieci. Deter-
minacja rodziców doprowadzi∏a do stopniowej instytucjonalizacji oddolnego innowacyjnego pomys∏u, jednak 
w taki sposób, by nadal pozostawa∏ pod kontrolà jego twórców, czyli rodziców. Instytucje paƒstwowe uzna∏y 
zalety tego rozwiàzania i wprowadzi∏y regulacje i finansowanie, które pozwalajà mu dzia∏aç w ramach syste-
mu, jednoczeÊnie nie zmieniajàc jego zasadniczych cech. 

Opracowa∏a Anna Blumsztajn

èród∏a informacji:
  „Starting Strong II. Early Childhood Education and Care”, OECD 2006
  http://www.observatoiredelenfance.org/ 
  http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er715.pdf 
  http://www.sante.gouv.fr/
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Edukacja
Reforma szkolnictwa z 1997 r. wprowadzi∏a obowiàzek szkolny dla dzieci w wieku 6 lat i tym samym etap 
szko∏y podstawowej oraz gimnazjum zosta∏ przed∏u˝ony do 10 lat. Reforma wdro˝y∏a tak˝e nowy program na-
uczania. OdpowiedzialnoÊç za przebieg i administracj´ edukacji ponoszà samorzàdy, natomiast przedszkolami 
zajmuje si´ ministerstwo ds. dzieci i rodziny. 
 
Wysokie upowszechnienie przedszkoli nie tylko umo˝liwia prac´ obojgu rodzicom, lecz tak˝e przede wszyst-
kim wyrównuje szanse edukacyjne wszystkich dzieci i zapewnia im dobry start szkolny. Przedszkola sà równie˝ 
miejscem integracji dzieci ró˝nych kultur, j´zyków i tradycji, a tak˝e dzieci niepe∏nosprawnych (bez wzgl´du 
na rodzaj niepe∏nosprawnoÊci!). W 2008 r. 87% dzieci w wieku 1–5 lat ucz´szcza∏o do przedszkoli, procent 
ten systematycznie roÊnie, w du˝ej mierze dzi´ki wprowadzeniu op∏aty maksymalnej za przedszkole. W latach 
2003–2009 Êrednia op∏ata rodziców za przedszkola publiczne i prywatne spad∏a odpowiednio o 20 i 28%. 

Zgodnie z ustawà o przedszkolach wszystkie dzieci w wieku 1–5 lat majà prawo do miejsca w przedszkolu. 
W zwiàzku z tym zosta∏ wprowadzony miesi´czny dodatek finansowy dla rodziców, którzy nie posy∏ajà dziecka 
do przedszkola. Ma to na celu promowanie równoÊci w wydatkowaniu funduszy wspierajàcych rodzin´, bez 
wzgl´du na rodzaj opieki nad dzieckiem, jaki dana rodzina wybierze.

Ustawa o przedszkolach stanowi, ̋ e przedszkola powinny wspieraç rodziców w procesie wychowywania dzieci 
i daje im prawo do aktywnego udzia∏u w procesie edukacyjnym. Rodzice mogà udzielaç si´ w przedszkolnej 
radzie i komitecie koordynujàcym, sk∏adajàcym si´ z rodziców i pracowników przedszkola, który m.in. ustala 
roczny plan zaj´ç pedagogicznych.

Zgodnie z ustawà o przedszkolach nauczyciele oraz pedagodzy muszà mieç wykszta∏cenie z zakresu edukacji 
przedszkolnej (co najmniej licencjat) lub inne wy˝sze, które daje kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieçmi. 
Zgodnie z wymogami ustawy 1 pedagog mo˝e pracowaç z grupà od 7 do 9 dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia lub 
z grupà 18 dzieci powy˝ej 3 lat. W Norwegii 30% nauczycieli przedszkolnych ma wy˝sze wykszta∏cenie (ma-
gisterskie). Pozostali pracownicy przedszkola, asystenci nauczycieli majà wykszta∏cenie zawodowe lub wy˝sze 
w zakresie pedagogiki opiekuƒczej. 

W 1996 r. wprowadzono pierwszà podstaw´ programowà dla instytucji opieki dziennej (dotyczy dzieci w wie-
ku 1–5 lat), obejmujàcà tak˝e przedszkola.

Podstawa programowa zawiera 7 obszarów, które powinny byç realizowane w przedszkolach: komunikacja, 
j´zyk i tekst; cia∏o, ruch i zdrowie; sztuka, kultura i twórczoÊç; natura, Êrodowisko i technologia; etyka, religie 
i filozofia; spo∏ecznoÊç lokalna i spo∏eczeƒstwo; liczby, kszta∏ty i przestrzenie.

Przedszkola sà finansowane przez paƒstwo, samorzàdy oraz rodziców. Sà przepisy dotyczàce op∏at pono-
szonych przez rodziców, maksymalna op∏ata to 2330 NOK miesi´cznie. Koszty ponoszone przez rodziców 

Kraj

Norwegia

 Populacja: 4 681 100
 Liczba dzieci w wieku 0–6 lat:  264 476 dzieci w wieku 0–4 lata; 289 345 dzieci w wieku 5–9 lat
 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej: 87% dzieci w wieku 1–5 lat ucz´szcza do przedszkoli  
  (w tym 93% dzieci w wieku 3 i 4 lata)
 Dzieci poni˝ej 18. roku ˝ycia zagro˝one ubóstwem: 12% (dane z 2008 r.)
 Wspó∏czynnik urodzeƒ: 1,83

Oslo

Bødo 
Rodzinne Centrum Morkved w Bødo
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wynoszà oko∏o 22–30% wszystkich kosztów przedszkola. Na tworzenie i prowadzenie przedszkoli gminy 
otrzymujà subwencj´ paƒstwowà. Przedszkola publiczne oraz prywatne (prowadzone przez stowarzyszenia 
i firmy) sà traktowane jednakowo – wszystkie muszà spe∏niaç te same standardy i otrzymujà takie samo 
dofinansowanie.

Opieka 
Zasi∏ek rodzinny finansowany przez rzàd jest administrowany przez Narodowe Ubezpieczenia (norweski od-
powiednik ZUS). Osoba odpowiedzialna za dziennà opiek´ nad dzieckiem poni˝ej 18. roku ˝ycia ma prawo do 
zasi∏ku rodzinnego. To prawo przys∏uguje od pierwszego miesiàca po urodzeniu lub adopcji dziecka. Rodziny, 
które mieszkajà w Norwegii krócej ni˝ rok, nie otrzymajà tego zasi∏ku.

Kwota zasi∏ku jest okreÊlana przez parlament w bud˝ecie rocznym. Samotni rodzice otrzymujà zasi∏ek na 
dzieci plus ekwiwalent za jeszcze jedno dziecko. Zasi∏ek nie podlega opodatkowaniu.

Urlop rodzicielski trwa: 
  46 tygodni p∏atnych 100% pensji lub 56 tygodni p∏atnych 80% pensji;
  3 tygodnie przed narodzinami oraz 6 tygodni po narodzinach, które sà zarezerwowane dla matki; w sumie 

10 tygodni ca∏ego urlopu jest zarezerwowanych dla ojca;
  Ojciec dziecka ma prawo do urlopu wraz z zasi∏kiem, jeÊli matka dziecka pracuje oraz jeÊli jest chora lub 

si´ uczy.

Pomoc spo∏eczna oferuje dodatkowe wsparcie, jeÊli warunki w domu sprawiajà, ˝e dziecko potrzebuje specjal-
nej pomocy. Mo˝e to byç na przyk∏ad umieszczenie dziecka w przedszkolu, pomoc rodzicom, szkolenia w byciu 
rodzicem, terapia. 

Bødo (45 tys. mieszkaƒców) znajduje si´ w regionie Nordland i jest jednym z 6 gmin, które uczestniczy∏y 
w narodowym projekcie zatytu∏owanym „Centra Rodzinne”. Jego celem by∏o wypracowanie metody 
niestygmatyzujàcego dostarczania us∏ug zdrowotno-opiekuƒczo-edukacyjnych dzieciom i rodzinom. W ra-
mach tego projektu gmina Bødo opracowa∏a „Oppvekstplans”, co mo˝na przet∏umaczyç jako „Plan Wychowy-
wania”, któremu przyÊwieca idea koncentrowania si´ na potrzebach dzieci, a nie – jak wczeÊniej – na struktu-
rze administracyjnej gminy. „Oppvekstplans” to d∏ugofalowe zobowiàzanie gminy do zapewnienia wszystkim 
dzieciom (od urodzenia do 20. roku ˝ycia) mo˝liwie najlepszych warunków do rozwoju. Plan obejmuje wszyst-
kie aspekty ˝ycia dzieci – nauk´, czas wolny, dost´p do sztuki i kultury, wiedz´ o ró˝nych kulturach, a tak˝e 
zdrowie psychiczne i fizyczne. Integruje wszystkie s∏u˝by (i bud˝ety!) dotyczàce edukacji, opieki i wychowa-
nia. Nad sprawnym wdra˝aniem planu czuwa koordynator, który m.in. organizuje cotygodniowe spotkania 
z przedstawicielami rodzinnych centrów i urz´dnikami z wydzia∏ów gminnych. Centrum Rodzinne Morkved 
jako pierwsze wdra˝a∏o w praktyce „Oppvekstplans”. 

Dobra praktyka

Rodzinne Centrum Morkved w Bødo

Dzia∏alnoÊç Centrum opiera si´ na nast´pujàcych zasadach:

I. Polityka jednych drzwi
Dzi´ki umieszczeniu ró˝nych s∏u˝b/us∏ug gminnych w jednym miejscu, rodzice uzyskali znacznie ∏atwiejszy dost´p do pomocy 
i wsparcia.

II. Aktywizowanie rodziców
Centrum zach´ca rodziców do definiowania ich w∏asnych potrzeb i okreÊlania, jakiego typu pomoc jest im najbardziej potrzebna, 
oraz pomaga im w tym.

III. Budowanie sieci spo∏ecznego wsparcia
Centrum jest miejscem, gdzie rodzice i dzieci mogà si´ spotkaç z innymi dzieçmi i rodzicami, co wzmacnia/u∏atwia tworzenie 
wi´zi spo∏ecznych. Stwarza to tak˝e mo˝liwoÊç profesjonalistom do wspó∏pracy, dzielenia si´ ich wiedzà i informacjami o rodzinie 
i dzi´ki temu dostarczania wy˝szej jakoÊci us∏ug.

IV. Wspó∏praca z rodzinami
Systematyczne konsultacje z rodzinami korzystajàcymi z Centrum sà uwa˝ane za kluczowe, by us∏ugi odpowiada∏y ich potrzebom.

Centrum przeznaczone jest dla dzieci do 12. roku ˝ycia i ich rodziców, poczàwszy od okresu cià˝y (Centrum 
zatrudnia po∏o˝nà). Raz w tygodniu dostaje informacje ze szpitala o narodzinach nowych dzieci i wysy∏a listy 
do rodziców opisujàce swojà dzia∏alnoÊç. W ciàgu 2 tygodni od narodzin dziecka piel´gniarka umawia si´ tele-
fonicznie z ka˝dà matkà na pierwszà wizyt´ domowà i szczegó∏owo przedstawia ofert´ Centrum. 
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Rodzic jest odpowiedzialny za swoje dzieci, ale wykwalifikowana nauczycielka przedszkolna jest zawsze 
na miejscu i s∏u˝y pomocà lub radà. Rodzice sà zach´cani do wspólnych zabaw z dzieçmi i pomagania im 
w nawiàzywaniu kontaktów z innymi dzieçmi. Majà okazj´ porozmawiaç z innymi, przedyskutowaç problemy 
wychowawcze, ale te˝ wymieniç uwagi na temat obejrzanych programów telewizyjnych czy innych wa˝nych 
dla nich wydarzeƒ.

Emma Kotik, nauczycielka, mówi: „Widujemy tu ró˝nych rodziców. Nie ma znaczenia, czy sà bogaci, czy biedni, 
wszyscy potrzebujà w jakimÊ momencie wsparcia w wychowywaniu dzieci od profesjonalisty lub rodziców, 
z którymi si´ spotykajà”.

Opieka nad dzieçmi
Ta dzia∏alnoÊç Centrum dotyczy rodziców, co do których zespó∏ Centrum ma wàtpliwoÊci, czy dobrze sobie 
radzà w ˝yciu i wywiàzujà si´ ze swoich obowiàzków wobec dzieci.

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna
Skoordynowane dzia∏ania pozwalajà na szybkie wychwytywanie deficytów rozwojowych dzieci, takich jak 
dysleksja czy trudnoÊci w adaptacji spo∏ecznej. Dzi´ki wspó∏pracy profesjonalistów model rodzinnego cen-
trum pe∏ni funkcj´ wczesnej profilaktyki i interwencji.

Zaj´cia dla rodziców
Centrum u˝ycza miejsca na spotkania dla ró˝nych grup, na przyk∏ad dla rodzin imigrantów. Prowadzi war-
sztaty i kursy dla rodziców, na przyk∏ad z zakresu komunikacji dla rodziców pierwszego dziecka. Wspó∏pracuje 
tak˝e z poradnià zdrowia psychicznego – w Centrum dzia∏a grupa matek z problemami mentalnymi. Matki 
przychodzà na spotkania z dzieçmi: wszyscy wspólnie przygotowujà posi∏ek i sprzàtajà po nim, potem matki 
i dzieci (pod opiekà nauczycielki) spotykajà si´ w osobnych grupach; na zakoƒczenie – znów wszyscy razem 
– opowiadajà, co si´ wydarzy∏o na spotkaniach, dzieci prezentujà swoje prace, nowo poznane gry i zabawy. 
Ta grupa wsparcia jest bardzo wa˝na dla dzieci – pozwala im zrozumieç „dziwne” zachowania matek, pobyç 
w grupie kolegów, nawiàzaç przyjaênie z dzieçmi, które majà podobne doÊwiadczenia. 

Z dzia∏alnoÊci Centrum zadowoleni sà wszyscy: dzieci, rodzice, kadra i pracownicy gminy. Integracja ró˝nych 
us∏ug u∏atwia rodzicom dbanie o wszechstronny rozwój dzieci, kadrze pozwala na szybkie reagowanie w trud-
nych sytuacjach i koncentrowanie si´ na profilaktyce, gminie zaÊ pomaga w efektywniejszym zarzàdzaniu 
bud˝etem.

Opracowa∏a Teresa Ogrodziƒska

èród∏a informacji:
  Wizyta studyjna w ramach programu „Working for inclusion: the role of the early years workforce in addressing 

poverty and promoting social Inclusion”. Program jest finansowany przez European Community Programme for 
Employment and Social Solidarity oraz rzàd Szkocji: http://www.childreninscotland.org.uk/wfi/index.htm

  Brownen Cohen, Rosemary Milne. Northen lights. Building better childhoods in Novary, Children in Scotland, 2007
  http://www.regjeringen.no/en/dep/kd/Selected-topics/kindergarden/early-childhood-education-and-

care-polic.html?id=491283&epslanguage=en-GB
  http://www.norway.org/About_Norway/policy/welfare/benefits/

Centrum jest otwarte 4 godziny dziennie 3 razy w tygodniu – rodzice przychodzà, kiedy majà ochot´ 
i w zale˝noÊci od potrzeb – nie wymaga si´ od nich wczeÊniejszych zapisów. Centrum jest publicznà 
przychodnià zdrowia dla dzieci, która jednoczeÊnie oferuje doradztwo rodzinne, szko∏´ rodzenia i warsztaty 
dla przysz∏ych matek, grupy wsparcia dla rodziców-studentów, ojców i innych osób oraz „otwarte przedszko-
le”. Zespó∏ pracowników Centrum sk∏ada si´ z piel´gniarki, lekarza, pracownika opieki spo∏ecznej w zakresie 
pomocy dzieciom, nauczyciela przedszkolnego oraz pracowników administracji. Dzi´ki wspó∏pracy Centrum 
z pracownikami pomocy psychologicznej dla dzieci i m∏odzie˝y w Bødo rodzice mogà si´ z nimi konsultowaç 
bez skierowania lekarskiego.

Us∏ugi Centrum:

Publiczna opieka zdrowotna
Od pierwszych tygodni ̋ ycia dziecka piel´gniarki monitorujà jego rozwój fizyczny, psychiczny i spo∏eczny oraz 
s∏u˝à radà rodzicom. Najcz´stsze w tym okresie pytania dotyczà od˝ywiania i snu. Poniewa˝ piel´gniarki sà 
cz´Êcià zespo∏u Centrum i pracujà w jednym budynku z innymi profesjonalistami, mogà korzystaç z ich infor-
macji, wiedzy i s∏u˝yç rodzicom znacznie szerszà pomocà ni˝ w typowej przychodni zdrowia.

„Otwarte przedszkole” 
„Otwarte przedszkole”, jak mówià pracownicy, jest „sercem rodzinnego centrum” – to bezp∏atne miejsce 
spotkaƒ, do którego rodzice mogà przyjÊç ze swoimi dzieçmi. Przedszkole jest bezp∏atne – rodzice sk∏adajà si´ 
jedynie na kaw´ czy soki dla dzieci.

Do przedszkola przychodzà rodzice z dzieçmi w wieku od urodzenia do 6 lat. Poniewa˝ nie ma zapisów – cza-
sem na zaj´ciach jest kilkanaÊcioro dzieci, czasem trzydzieÊcioro. Na proÊb´ rodziców dzieci najm∏odszych 
ustalono, ˝e raz w tygodniu przedszkole jest otwarte dla dzieci do pierwszego roku ˝ycia, zaÊ 2 razy w tygo-
dniu dla wszystkich dzieci. 
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Edukacja i opieka
W ciàgu ostatnich 10 lat rzàd Wielkiej Brytanii przyjà∏ wiele dokumentów i ustaw, które zmierzajà do zapew-
nienia lepszej edukacji ju˝ od wczesnych lat ˝ycia dziecka, pomocy rodzinom posiadajàcym dzieci i lepszej 
ochrony dzieci przez krzywdzeniem i zaniedbaniem. Najwa˝niejsze zagadnienia problemowe dotyczàce ma∏ych 
dzieci, zidentyfikowane w dokumentach rzàdowych, dotyczà nierównych szans rozwojowych i gorszego stanu 
zdrowia, w zale˝noÊci od miejsca zamieszkania (wieÊ, miasto) i zamo˝noÊci rodziny, wysokich kosztów i niskiej 
jakoÊci opieki nad dzieçmi, nieskutecznej ochrony najm∏odszych dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbaniem, 
wynikajàcej w du˝ej mierze z niewystarczajàcej wspó∏pracy mi´dzy ró˝nymi s∏u˝bami. 

W 1998 r. rzàd opublikowa∏ prze∏omowy dokument Meeting the childcare challenge (Wyzwania dotyczàce 
opieki nad dzieçmi), ustanawiajàcy Narodowà Strategi´ Opieki nad Dzieçmi. Jej celem jest zapewnienie wy-
sokiej jakoÊci, niskokosztowej opieki nad dzieçmi w wieku 0–14 lat w ka˝dym Êrodowisku. Ma to u∏atwiç 
rodzicom godzenie ˝ycia zawodowego z ˝yciem rodzinnym, co z kolei przyczyni si´ do zmniejszenia poziomu 
biedy.

W 2003 r. opublikowano Zielonà Kart´, zatytu∏owanà Every Child Matters (Liczy si´ ka˝de dziecko). 
BezpoÊrednià przyczynà powstania dokumentu by∏a Êmierç Victorii Climbié, ma∏ej dziewczynki, którà 
krzywdzi∏a, torturowa∏a, a w koƒcu zabi∏a ciotka. Tragedia Victorii wykaza∏a nieudolnoÊç i rozproszenie s∏u˝b 
socjalnych, które wielokrotnie mia∏y kontakt z dziewczynkà, jednak nie uchroni∏y jej przed tragedià. Doku-
ment Every Child Matters rozwinà∏ istniejàce dokumenty, zmierzajàc do wzmocnienia s∏u˝b profilaktycznych 
poprzez szczególne uwzgl´dnienie 4 kluczowych tematów, takich jak:
  wi´ksze skupienie uwagi na rodzinach i opiekunach,
  zapewnienie interwencji, zanim sytuacja dziecka stanie si´ krytyczna,
  zwi´kszenie odpowiedzialnoÊci i wspó∏pracy ró˝nych s∏u˝b,
  zapewnienie szacunku, odpowiedniego wyszkolenia i wynagradzania osób pracujàcych z dzieçmi.

Zawarte w dokumencie cele przewidujà: popraw´ stanu zdrowia dzieci i ich rodzin, zmniejszenie przest´pczoÊci, 
zmniejszenie poziomu ubóstwa wÊród dzieci, umo˝liwienie rodzicom podj´cia nauki i pracy, pomoc rodzicom 
samotnie wychowujàcym dzieci w dost´pie do pracy i szkoleƒ.

W 2004 r. rzàd Wielkiej Brytanii opublikowa∏ kolejny dokument Every Child Matters: The Next Steps (Liczy 
si´ ka˝de dziecko. Kolejne kroki) oraz przyjà∏ Children Act (ustaw´ o dzieciach), ustanawiajàc ramy prawne 
dla rozwoju skuteczniejszych i dost´pniejszych us∏ug skupiajàcych si´ na potrzebach dzieci, m∏odzie˝y i ich 
rodzin. W tym samym roku rzàd przyjà∏ 10-letnià strategi´ w sprawie opieki nad dzieçmi – Choice for Parents, 
the Best Start for Children (Wybór dla rodziców, najlepszy start dla dzieci). Najwa˝niejsze za∏o˝enia to:
  wi´ksza mo˝liwoÊç wyboru dla rodziców, u∏atwiajàca godzenie obowiàzków zawodowych i ˝ycia rodzinnego 

poprzez polepszenie warunków urlopów rodzicielskich i ∏atwy dost´p dla wszystkich do centrów Sure Start; 
  elastyczne i dost´pne dla wszystkich potrzebujàcych formy opieki nad dzieçmi dla wszystkich rodzin 

majàcych dzieci w wieku do 14. roku ˝ycia; formy te po∏àczone sà z bezp∏atnymi zaj´ciami wczesnoeduka-

Kraj

Wielka Brytania

 Populacja: 61 383 200
 Dzieci w wieku 0–6 lat: 5 046 600 
 Upowszechnienie edukacji: w 2008 r. 92% 3-latków i 98% 4-latków  
  korzysta∏o z jakiejÊ formy bezp∏atnej edukacji.
 Dzieci w wieku 0–16 lat zagro˝one ubóstwem: 4 mln
 Wspó∏czynnik urodzeƒ: 1,95
 Kraj: federalny
 W sk∏ad Wielkiej Brytanii wchodzà: Anglia, Walia, Szkocja oraz Irlandia Pó∏nocna.

Londyn 
Program Sure Start (Pewny Start)
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cyjnymi dla wszystkich 3. i 4. latków – 15 godzin tygodniowo przez 38 tygodni w roku; stopniowo liczba 
godzin w tygodniu ma byç zwi´kszona do 20 godzin; 

  wysokiej jakoÊci opieka i edukacja z ca∏odniowymi formami opieki zapewnianej przez lepiej wykwalifiko-
wanych opiekunów; 

  niskie koszty opieki nad dzieçmi, po∏àczone z ró˝nymi formami wsparcia, np. ulgami podatkowymi.

Postulaty zawarte w dokumentach Every Child Matters zosta∏y rozwini´te w opublikowanym w 2007 r. Planie 
na rzecz Opieki nad Dzieçmi. Jest to 10-letnia strategia, która stawia rodziny w centrum zainteresowania 
polityki rzàdowej. Plan ma na celu popraw´ wyników post´pów w nauce u dzieci w ka˝dym wieku, popraw´ 
stanu zdrowia dzieci, zmniejszenie stopy przest´pczoÊci wÊród m∏odych ludzi oraz zlikwidowanie ubóstwa 
wÊród dzieci do 2020 r.

Ponadto w 2008 r. uzupe∏niono istniejàce dokumenty o zapisy Early Years Foundation Stage (Fundamentalny 
etap wczesnych lat rozwoju), podajàce ramy dotyczàce curriculum w placówkach Êwiadczàcych us∏ugi eduka-
cyjne dla dzieci poni˝ej 5. roku ˝ycia. Za podstawowe elementy, które muszà byç uwzgl´dnione w programie 
zaj´ç dla najm∏odszych dzieci, uznano: rozwój osobisty, spo∏eczny i emocjonalny; umiej´tnoÊci komunikacyj-
ne, j´zykowe, pisanie i czytanie; rozwój umiej´tnoÊci matematycznych; wiedz´ i zrozumienie otaczajàcego 
Êwiata; rozwój fizyczny; rozwój kreatywnoÊci.

Najwa˝niejsze formy finansowego wsparcia dla rodzin z ma∏ymi dzieçmi:
   Dodatek na dziecko – jest cz´Êcià zasi∏ku dla pracujàcych, przyznawanego rodzinom o niskich dochodach 

na koszty zwiàzane z opiekà nad dzieckiem. Ten dodatek mo˝e pokryç 80% kosztów opieki, maksymalna 
kwota wynosi 175 funtów tygodniowo na jedno dziecko albo 300 funtów na 2 lub wi´cej dzieci. Inne 
dodatki równie˝ sà do∏àczane do tego zasi∏ku, np. dodatek dla niepe∏nosprawnych.

  Zapomoga dla kobiet w cià˝y przygotowujàcych si´ do porodu – jednorazowo 190 funtów (bez wzgl´du 
na dochody kobiety).

  P∏atny urlop macierzyƒski – przys∏uguje kobietom, które by∏y zatrudnione przez minimum 26 tygodni 
w czasie, kiedy zosta∏o im 15 tygodni do terminu porodu. Jest p∏atny przez pracodawc´ maksymalnie przez 
39 tygodni.

  Zasi∏ek macierzyƒski – jest przyznawany kobietom, które pracowa∏y, ale nie spe∏niajà wymogów do urlopu 
macierzyƒskiego. Wynosi 90% Êredniej pensji lub tygodniowo 123,6 funtów. Ten zasi∏ek równie˝ mo˝na 
otrzymywaç do 39 tygodni po porodzie.

  Urlop ojcowski (2 tygodnie) – przeznaczony dla pracujàcych ojców lub partnerów kobiet, które rodzà 
dziecko (dotyczy równie˝ partnerów tej samej p∏ci).

  Pomoc w kosztach dotyczàcych noworodka – dodatek macierzyƒski w wysokoÊci 500 funtów. Ten dodatek 
mo˝na otrzymaç równie˝ w przypadku adopcji.

  Zasi∏ek na dziecko – jest nieopodatkowany i otrzymuje go wi´kszoÊç osób z dzieçmi. Dochody oraz 
ubezpieczenie w tym przypadku nie majà znaczenia. Osoba uprawniona do tego zasi∏ku musi mieç pod 
opiekà dziecko poni˝ej 16. roku ˝ycia lub uczàce si´ do 20. roku ˝ycia. Zasi∏ek obejmuje równie˝ opie-
kunów (rodziców niebiologicznych). Tygodniowo wynosi 20 funtów na najstarsze dziecko, a na ka˝de 
kolejne 13,20 funtów.

  Zapomoga dla dzieci niepe∏nosprawnych, które wymagajà specjalnej opieki (problemy z myciem, ubiera-
niem si´) lub sà niepe∏nosprawne ruchowo (problemy z chodzeniem w wieku, w którym dzieci ju˝ zwykle 
chodzà samodzielnie).

  Voucher na opiek´ – oznacza rezygnacj´ z cz´Êci wynagrodzenia w zamian za vouchery, które dajà korzyÊci 
podatkowe. JeÊli rezygnacja z cz´Êci wynagrodzenia zmniejszy dochód do pewnego poziomu, mo˝na ko-
rzystaç z innych form wsparcia przys∏ugujàcych osobom o niskich zarobkach. 

  Inne formy pomocy w wychowaniu dziecka – obejmujà na przyk∏ad: darmowe obiady w szkole lub finan-
sowanie mundurków szkolnych. Kobieta w cià˝y lub z ma∏ymi dzieçmi mo˝e dostaç vouchery na mleko, 
owoce i warzywa.

  Fundusz dzieci´cy – jest to oszcz´dnoÊciowo inwestycyjny rachunek dla dziecka. Rzàd wp∏aca na poczàtek 
250 funtów (jeÊli rodzina ma niski dochód, suma jest wi´ksza – 500 funtów). Za ka˝dy rok, kiedy dziecko 
jest pod opiekà w∏adz samorzàdowych, dostaje 100 funtów (od kwietnia 2009 r. w przypadku dziecka 
niepe∏nosprawnego roczna wp∏ata mo˝e wynosiç nawet 300 funtów). Dziecko przejmuje prawo do tego ra-
chunku w wieku 16 lat, ale dost´p do zaoszcz´dzonych pieni´dzy uzyskuje dopiero w wieku 18 lat. Od mo-
mentu uzyskania 18 lat rachunek zostaje opodatkowany, tak jak wszystkie rachunki oszcz´dnoÊciowe.

Najpopularniejsze formy wczesnodzieci´cej opieki i edukacji w Wielkiej Brytanii:
  Przedszkole (Nursery school) – placówka paƒstwowa prowadzàca zaj´cia dla 3- i 4-latków, zwykle przez 2–2,5 godziny dzien-

nie. Niektóre przedszkola sà ca∏odzienne, tj. pracujà w godz. 9.00–15.30. 
  Klasy przedszkolne (Nursery class) – istniejà przy paƒstwowych szko∏ach podstawowych i obejmujà opiekà dzieci 3-, 4-letnie.
  Oddzia∏y dla ma∏ych dzieci (Early Years Unit) – przy szko∏ach podstawowych, oferujàce parogodzinne lub ca∏odzienne zaj´cia 

dzieciom 3–5-letnim.
  Klasy wst´pne (Reception lub R Class) – dla dzieci 4-, 5-letnich, traktowane jako pierwszy rok nauki w szko∏ach podstawowych 

(Primary) lub przy ˝∏obkach (Infant schools). Zaj´cia sà prowadzone od 9.00 do 15.30 w dni pracy szko∏y. 
  Przedszkola/szko∏y specjalne (Special school) – s∏u˝à dzieciom od 3 lat o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mogà posiadaç 

Internat.
  Grupy wsparcia (Opportunity Groups) – bezp∏atna pomoc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Êwiadczona przez 

lokalnà w∏adz´ oÊwiatowà, opiek´ spo∏ecznà lub s∏u˝b´ zdrowia.
  Grupy przedszkolne (Pre-schools/playgroups) – sà to okazjonalne lub ca∏odzienne grupy zabawowe dla dzieci (2–5 lat), prowa-

dzone przez rodziców albo instytucje non profit.
  Kluby (Êwietlice) dzia∏ajàce przed szko∏à i po szkole (Before and after School Club) – prowadzà zaj´cia dla dzieci od 3 lat 

w godzinach, gdy nie jest czynna szko∏a.
  Kluby wakacyjne/pó∏kolonie (Holiday Club) – prowadzà zaj´cia dla dzieci w czasie wakacji.
  Przedszkola prowadzone przez w∏adze lokalne (Local Autority Day Nurseries) – sà to finansowane przez w∏adze lokalne centra 

przeznaczone dla dzieci w wieku 2–5 lat, zagro˝onych ryzykiem niepowodzeƒ szkolnych.
  Prywatne przedszkola dzienne (Private Day Nurseries) – sà to przedszkola prowadzone przez pracodawców lub instytucje 

prywatne dla dzieci od 0 do 5 lat.
  Przedszkola po∏àczone z oÊrodkami pomocy rodzinie (Combined Nursery/Family Centres) – oferujà wychowanie przedszkolne 

i opiek´ dzieciom od urodzenia do 5 lat, czasami ca∏odziennà w okresie roku szkolnego lub przez ca∏y rok. Pe∏nià one tak˝e 
funkcj´ oÊrodków kszta∏cenia doros∏ych.
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Program realizuje za∏o˝enia wszystkich wymienionych powy˝ej dokumentów i strategii. Finansuje go rzàd, jed-
nak jego realizacj´ przekazano w∏adzom lokalnym. W zwiàzku z tym za kszta∏t programu, w tym za powo∏anie 
centrów dla dzieci Sure Start, odpowiadajà w∏adze lokalne miast i gmin Anglii, Walii, Szkocji i Pó∏nocnej 
Irlandii. Mogà one powierzyç prowadzenie centrów instytucji samorzàdowej lub organizacji pozarzàdowej. 
Centra zak∏adane sà w pierwszej kolejnoÊci na obszarach, gdzie zidentyfikowano szczególny poziom nasilenia 
problemów spo∏ecznych, takich jak: wykluczenie spo∏eczne, problemy mieszkaniowe, bezrobocie, bieda, wy-
soka przest´pczoÊç. 

Sieç centrów jest ca∏y czas rozszerzana. Do 2010 r. na terenie kraju ma dzia∏aç 3500 tego typu placówek, po 
jednej w ka˝dej gminie. Podstawowym elementem, na który k∏adzie si´ bardzo du˝y nacisk, jest wspó∏praca in-
terdyscyplinarna mi´dzy ró˝nymi s∏u˝bami: placówkami edukacyjno-opiekuƒczymi, sektorem ochrony zdro-
wia, policjà, kuratorami, opiekà spo∏ecznà. 

Kolejnà cechà wszystkich placówek Sure Start jest zaanga˝owanie spo∏ecznoÊci lokalnej w ich tworzenie 
i kszta∏towanie oferty dopasowanej do potrzeb korzystajàcej z nich ludnoÊci. Z tego te˝ wzgl´du nie istnieje 
jeden wspólny model takich programów – w ka˝dym regionie oferta realizowana w ramach programu Sure 
Start jest odmienna i dopasowana tak, by jak najlepiej stawiaç czo∏a lokalnym wyzwaniom.

Istniejà programy Sure Start, które skierowane sà wy∏àcznie do dzieci i rodzin imigranckich, k∏adàce nacisk na 
nauk´ j´zyka, poszanowanie odmiennoÊci, w∏àczenie imigrantów w ˝ycie danej spo∏ecznoÊci. 

Funkcjonujà tak˝e programy zdrowotne, realizowane przez zespo∏y odpowiednio przeszkolonych piel´gniarek, 
po∏o˝nych, lekarzy (health visitors) prowadzàcych wizyty domowe u rodzin z dzieçmi do 4. roku ˝ycia. 
Na przyk∏ad w Swansea (Walia) liczba odwiedzin w danej rodzinie uzale˝niona jest od jej potrzeb, ale nie 
mniejsza ni˝ 10 (co najmniej 4 w pierwszym roku ˝ycia dziecka i co najmniej 2 w ka˝dym kolejnym roku ˝ycia 
dziecka do chwili ukoƒczenia przez nie 4 lat). Tego typu wsparcie ma na celu:
  zapewnienie dzieciom w∏aÊciwej opieki w pierwszych latach ˝ycia, 
  propagowanie zdrowego trybu ˝ycia poprzez przeciwdzia∏anie na∏ogom, pilnowanie terminów szczepieƒ, 

propagowanie zdrowej diety, a przez to zapobieganie oty∏oÊci u dzieci,
  propagowanie karmienia piersià, 
  przekazanie informacji i zapobieganie sytuacjom krzywdzenia intencjonalnego i nieintencjonalnego, 
  wsparcie kobiet ze zdiagnozowanà depresjà poporodowà, 
  wsparcie rodziców bezradnych w kwestiach wychowawczych, rozwijanie umiej´tnoÊci rodzicielskich,
  zapobieganie mo˝liwym do unikni´cia k∏opotom z mowà poprzez terapi´ logopedycznà,
  wczesnà identyfikacj´ i wsparcie dla dzieci z trudnoÊciami w nauce oraz problemami emocjonalnymi, 
  propagowanie ró˝nych sposobów zabawy z dzieckiem, stymulujàcej jego rozwój,
  wspieranie nawiàzywania prawid∏owej relacji mi´dzy rodzicami a dzieckiem,
  wsparcie rodzin, w których stwierdzono wyst´powanie przemocy domowej.

Dobra praktyka

Program Sure Start (Pewny Start)
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W funkcjonowanie programu – poza lekarzami – zaanga˝owane sà równie˝ inne s∏u˝by: pracownicy spo∏eczni, 
pracownicy placówek opieki dziennej dla dzieci, policja, kuratorzy itp. O ofercie Sure Start rodziców informuje 
po∏o˝na Êrodowiskowa, która odwiedza ich z urz´du po wypisaniu matki z dzieckiem z oddzia∏u po∏o˝niczego. 
Informacja taka trafia jednak tylko do tych rodzin, w których stwierdza si´ najwi´ksze trudnoÊci. Ponadto 
rodzice informacj´ o programie mogà uzyskaç równie˝ od pracowników spo∏ecznych.

Powstawanie centrów dla dzieci Sure Start promowane jest od 2003 r. Centra powstajà na bazie istniejàcych 
wczeÊniej lokalnych programów Sure Start lub ˝∏obków sàsiedzkich. Ich oferta tak˝e jest zró˝nicowana, 
w zale˝noÊci od potrzeb lokalnej spo∏ecznoÊci, jednak mo˝na wyró˝niç pewne najcz´Êciej wyst´pujàce elementy:
  wsparcie dla rodziców i opiekunów w formie m.in. warsztatów umiej´tnoÊci rodzicielskich dla rodziców 

najm∏odszych dzieci, prowadzonych wg amerykaƒskiej metody Incredible Years – innowacyjnych, bardzo 
elastycznych programów skierowanych do ojców, poradnictwa w zakresie problemów wychowawczych, 
konsultacji indywidualnych z psychologiem i pedagogiem;

  zaj´cia dla dzieci, w tym logopedyczne oraz rozwijajàce wszystkie podstawowe kompetencje wyszczegól-
nione w dokumencie Early Years Foundation Stage;

  zapewnienie bezp∏atnej lub dofinansowywanej opieki nad dzieçmi w okreÊlonym wymiarze czasu; 
  wypo˝yczalnie zabawek;
  program „Book start”, majàcy zach´ciç do czytania; w ramach tego programu rodzice otrzymujà materia∏y 

i ksià˝eczki dla dzieci, dostosowane do ich wieku; 
  punkty informacyjne dotyczàce ca∏ej oferty dla rodzin i dzieci w danej okolicy;
  poradnictwo zawodowe dla rodziców.

Niektóre centra realizujà te˝ programy skierowane do sprawców przemocy, którzy odbywajà kar´ pozbawienia 
wolnoÊci i wkrótce powrócà do swoich rodzin. 
Efekty programu Sure Start: 

Brytyjski program rzàdowy Sure Start mo˝na zdecydowanie uznaç za dobrà praktyk´ zarówno pod wzgl´dem 
wzmacniania ca∏ej rodziny, jak i wspierania rozwoju najm∏odszych i ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà jego nast´pujàce cechy: interdyscyplinarnoÊç, elastycznoÊç, w∏àczenie 
spo∏ecznoÊci lokalnej w tworzenie programu, dopasowanie oferty do potrzeb korzystajàcej z niej rodzin oraz 
powszechnoÊç programu.

Opracowa∏a Renata Szredziƒska

èród∏a informacji:
  J. Schneider, M. Avis, P. Leigton, J. Kingsley: Supporting Children and Familie. Lessons from Sure Start for 

Evidence-Based Practice in Heath, Social Care and Education, London and Philadelphia, 2007
  www.dcsf.gov.uk – strona Departamentu ds. Dzieci, Szkolnictwa i Rodzin
  www.ness.bbk.ac.uk – strona poÊwi´cona ewaluacji programu Sure Start
  www.poverty.org.uk
  Office for National Statistics
 

Prowadzona na bie˝àco ewaluacja programów Sure Start wykazuje nast´pujàce korzyÊci:
  Rodzice 3-latków przejawiajà mniej negatywnych zachowaƒ w opiece nad dzieçmi, a domowe Êrodowisko lepiej wspiera rozwój 

edukacyjny dziecka.
  3-latki na obszarach obj´tych programem wykazujà wy˝sze parametry rozwoju spo∏ecznego, charakteryzujà si´ wi´kszà 

niezale˝noÊcià i wy˝szà umiej´tnoÊcià samokontroli ni˝ dzieci na obszarach o podobnej charakterystyce, nieobj´tych progra-
mem.

  Rodzice dzieci zamieszkujàcych obszary obj´te programem cz´Êciej przestrzegajà terminów szczepieƒ dzieci.
  Rodziny zamieszkujàce obszary obj´te programem Sure Start cz´Êciej korzystajà z ró˝nych us∏ug skierowanych do dzieci i rodzin.
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Ogólna charakterystyka kraju
Irlandia Pó∏nocna posiada status autonomiczny w obr´bie Wielkiej Brytanii (w∏asny parlament i rzàd). W la-
tach 1969–1994 w Irlandii Pó∏nocnej toczy∏ si´ konflikt zbrojny, w którym bra∏y udzia∏ oddzia∏y paramilitarne 
obu skonfliktowanych stron oraz wojsko brytyjskie. Zawieszenie broni z 1994 r. zapewni∏o regionowi ponad 
15 lat wzgl´dnego spokoju. ZwaÊnione strony starajà si´ obecnie wypracowaç trwa∏e rozwiàzania politycz-
ne. Niemniej 25 lat walki zbrojnej nie mog∏o pozostaç bez Êladu. Jednà z cech charakterystycznych Irlandii 
Pó∏nocnej jest segregacja spo∏eczna i mieszkaniowa, segregacji podlega tak˝e ok. 95% szkó∏. 

Edukacja
Obowiàzek szkolny dotyczy dzieci i m∏odzie˝y w wieku 4–16 lat, przy czym wi´kszoÊç uczniów kontynuuje 
nauk´ w szkole do 18. roku ˝ycia. Szkolnictwo podstawowe przeznaczone jest dla grupy wiekowej 4–11 lat, 
a Êrednie dla grupy 11–18 lat. Us∏ugi oÊwiatowe dla dzieci najm∏odszych w wieku 0–4 lata majà zwykle cha-
rakter niesformalizowany, a oferujà je placówki spo∏eczne, prywatne i paƒstwowe.

Od 1998 r. dzi´ki Narodowej Strategii Wychowania Dzieci rozpocz´to realizacj´ Programu Rozwoju Edukacji 
Przedszkolnej. Dzi´ki jego realizacji wzros∏a liczba bezp∏atnych miejsc w placówkach publicznych, które rozbudo-
wano w ramach przedsi´wzi´ç inwestycyjnych, a tak˝e w oÊrodkach spo∏ecznych i prywatnych, które obj´to wie-
loletnimi programami dofinansowania. Pomoc finansowa dla sektora spo∏ecznego i prywatnego ma form´ dotacji 
rycza∏towej, której wysokoÊç oblicza si´ na podstawie liczby dzieci korzystajàcych z us∏ug w niepe∏nym wymiarze 
godzin. W roku szkolnym 1998/1999 najni˝sza dotacja na jedno dziecko wynosi∏a 1100 funtów, co wystarcza∏o 
wówczas na zapewnienie opieki w skróconym wymiarze czasu. W roku szkolnym 2008/2009 rycza∏t wzrós∏ do 
1445 funtów. Coroczne dofinansowanie dla placówek spo∏ecznych i prywatnych przekazywane jest w ramach 
Programu Dofinansowania Lokalnych Placówek OÊwiatowych i wliczane do ogólnego bud˝etu placówki. 

Przed 1988 r. bezp∏atnà edukacj´ w Irlandii Pó∏nocnej prowadzi∏y jedynie publiczne przedszkola i zerówki przy 
szko∏ach podstawowych – nie istnia∏y wówczas dotowane miejsca w oÊrodkach spo∏ecznych czy prywatnych. 
Od tamtej pory wiele si´ zmieni∏o. Liczba bezp∏atnych miejsc w klasach zerowych wzros∏a z 45% w roku szkol-
nym 1997/1998 do 97% w roku szkolnym 2008/2009, z czego 65% przypada∏o na szkolnictwo prywatne.

W edukacji przedszkolnej zasadnicze znaczenie ma jakoÊç kszta∏cenia, a najwa˝niejszà rol´ odgrywa przy-
gotowanie kadry pedagogicznej. W najnowszym raporcie g∏ównego inspektora oÊwiaty zwraca si´ uwag´ na 
niejednolity poziom jakoÊci us∏ug wczesnoedukacyjnych oraz ni˝sze kwalifikacje zawodowe wychowawców 
zatrudnionych w placówkach spo∏ecznych i prywatnych. Obecnie trwajà prace nad ujednoliceniem wymagaƒ 
zawodowych dla nauczycieli – w tym przedsi´wzi´ciu bierze udzia∏ tak˝e organizacja Early Years. Z szacun-
kowych obliczeƒ wynika, ˝e odpowiednie kwalifikacje trzeciego stopnia ma oko∏o 20% osób zatrudnionych 
w przedszkolach prywatnych.

Opracowano tak˝e podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz nowy rozszerzony program 
kszta∏cenia dzieci w wieku 3–6 lat. W obecnie obowiàzujàcych programach odchodzi si´ od dawnego systemu 

Kraj

Irlandia Pó∏nocna 

 Populacja: 1,7 mln 
 Liczba dzieci w wieku 0–4 lata: 119 300; 5–9 lat: 113 300
 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej: 96% 3-4-latków
 Dzieci do 18. roku ˝ycia zagro˝one ubóstwem: w ubóstwie ˝yje 26% dzieci
 Wspó∏czynnik urodzeƒ: 1,98

Belfast 
Early Years – organizacja  

na rzecz najm∏odszych
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Organizacja Early Years (Early Years – the organization for young children) powsta∏a w 1965 r., na kilka lat 
przed wybuchem konfliktu w Irlandii Pó∏nocnej. Poczàtkowo zajmowa∏a si´ przede wszystkim upowszech-
nianiem doÊwiadczeƒ Anglii i Nowej Zelandii, gdzie nowo powsta∏e przedszkola prywatne zaspokaja∏y istotne 
zapotrzebowanie spo∏eczne. Wraz z rozpocz´ciem walk w 1969 r. sytuacja si´ zmieni∏a. Dzia∏alnoÊç organizacji 
skoncentrowa∏a si´ na oddolnych inicjatywach rodziców, których interesowa∏o dobro dzieci, a nie podzia∏y 
spo∏eczno-polityczne. Co najwa˝niejsze, oÊrodki wczesnej edukacji zapewnia∏y dzieciom i ich rodzinom po-
czucie bezpieczeƒstwa oraz mo˝liwoÊç poznawania innych w ˝yczliwym otoczeniu.

W nast´pstwie konfliktu pierwotny cel organizacji Early Years, czyli pomoc dla sektora prywatnego, ustàpi∏ pracy 
na rzecz rozwoju inicjatyw spo∏ecznych. Wkrótce zacz´liÊmy pomagaç spo∏ecznoÊciom lokalnym w tworzeniu ich 
w∏asnych grup przedszkolnych. Szczególne znaczenie wówczas mia∏o to, ̋ e organizacja, kierowana g∏ównie przez 
kobiety, by∏a w stanie dzia∏aç „niezauwa˝enie”, tworzàc alternatywne enklawy, wolne od przemocy i podzia∏ów. 

Obecnie Early Years skupia ok. 950 cz∏onków, w tym prywatne placówki opieki dziennej, grupy przedszkolne, 
grupy dla rodziców z ma∏ymi dzieçmi, osoby fizyczne oraz prawne. Organizacja zatrudnia w ró˝nym charak-
terze 157 osób w ca∏ej Irlandii Pó∏nocnej. Finansowana jest z wielu êróde∏, w tym dotacji rzàdowych i pry-
watnych oraz dzia∏alnoÊci gospodarczej. Prowadzi 19 oddzia∏ów terenowych w ró˝nych cz´Êciach Irlandii 
Pó∏nocnej. Ka˝dy oddzia∏ zrzesza ok. 20–30 lokalnych oÊrodków przedszkolnych. 

Specjalista edukacji wczesnodzieci´cej
Early Years zatrudnia 30 specjalistów edukacji wczesnodzieci´cej z kwalifikacjami trzeciego stopnia w dzie-
dzinie pedagogiki. Ka˝dy z nich ma pod opiekà ok. 20 placówek. Poczàtkowo podobnà funkcj´ pe∏nili tzw. 
doradcy lokalni, których dzia∏ania okaza∏y si´ bardzo skuteczne w upowszechnianiu standardów jakoÊci oraz 
dost´pu do us∏ug edukacyjnych sektora spo∏ecznego w ramach Programu Rozwoju Edukacji Przedszkolnej.

Zgodnie z rzàdowym celem poprawy wyników kszta∏cenia uczniów na wszystkich szczeblach oÊwiaty zadaniem 
oÊrodków przedszkolnych jest ciàg∏e podnoszenie jakoÊci swojej pracy. Najskuteczniej mo˝e im w tym pomóc 
kwalifikowany nauczyciel lub specjalista edukacji wczesnodzieci´cej. Rolà specjalisty jest pomóc oÊrodkowi 
w planowaniu zaj´ç programowych, ocenie post´pów wychowanków, przygotowaniu programu samodzielne-
go rozwoju, planowaniu dzia∏aƒ oraz przygotowaniu dzieci do podj´cia nauki w szkole podstawowej.
 
Od specjalistów edukacji wczesnodzieci´cej wymaga si´ odpowiednich kwalifikacji. Decyzjà ministerstwa 
edukacji osoby bez statusu nauczyciela kwalifikowanego, doradzajàce dotowanym oÊrodkom przedszkolnym 
w charakterze specjalistów edukacji wczesnodzieci´cej, muszà posiadaç nast´pujàce kwalifikacje:
  czwarty poziom krajowych kwalifikacji zawodowych (NVQ Level 4) z zakresu pedagogiki wczesnodzieci´cej 

(uzyskany w okreÊlonych placówkach),
  stopieƒ licencjacki z wynikiem ponadprzeci´tnym (BA Hons) z zakresu pedagogiki wczesnodzieci´cej (uzy-

skany w Stranmillis College),
  dyplom (Diploma) z zakresu pedagogiki wczesnodzieci´cej (uzyskany w Stranmillis College),

pedagogicznego, w którym g∏ówny nacisk k∏adziono na wiedz´, a nast´pnie çwiczono umiej´tnoÊci i zacho-
wania. Nowe metody zacz´to od zachowaƒ, które potem przek∏adajà si´ na umiej´tnoÊci i wiedz´. Opisywane 
zasady znalaz∏y potwierdzenie w dokumencie strategii rzàdowej pt. „Ka˝da szko∏a dobrà szko∏à” (Every School 
a Good School), której celem jest podniesienie ogólnego poziomu edukacji.

Opieka
Polityk´ spo∏ecznà wobec najm∏odszych obywateli okreÊlajà specjalne rozporzàdzenie z 1996 r. oraz 10-let-
ni program dzia∏ania na rzecz dzieci i m∏odzie˝y z 2006 r. Oba dokumenty kierujà si´ zasadami zawartymi 
w Konwencji o Prawach Dziecka przyj´tej przez ONZ.

Polityka spo∏eczna polega przede wszystkim na: zapewnieniu pomocy rodzinie (zamiast rozbudowywania 
placówek opiekuƒczych), wspó∏dzia∏aniu organizacji prywatnych, spo∏ecznych i paƒstwowych, tworzeniu pro-
gramów us∏ug dla dzieci, rejestrowaniu i kwalifikowaniu pracowników socjalnych przez Pó∏nocnoirlandzkà 
Rad´ Opieki Spo∏ecznej (Northern Ireland Social Care Council). Rodziny otrzymujà pomoc finansowà w postaci 
powszechnego zasi∏ku na dziecko. Ponadto rodzice, którzy spe∏niajà dodatkowe kryteria, a zw∏aszcza osoby, 
które na nowo podejmujà prac´, mogà liczyç na ulgi podatkowe, udzia∏ w programach przekwalifikowania 
zawodowego oraz Êwiadczenia dla osób samotnie wychowujàcych dzieci.

Dobra praktyka

Early Years – organizacja na rzecz 
najm∏odszych
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  wy˝szy dyplom paƒstwowy (HND) z zakresu pedagogiki wczesnodzieci´cej,
  stopieƒ licencjacki z pedagogiki (BA Ed Hons) z wynikiem ponadprzeci´tnym (uzyskany w University Col-

lege w Worcesterze),
  stopieƒ przygotowawczy (Foundation Degree) z zakresu pedagogiki wczesnodzieci´cej (uzyskany w Belfast Metro-

politan College, Southern Regional College, South Eastern Regional College lub South West Regional College).

Oprócz wymaganych kwalifikacji specjaliÊci edukacji wczesnodzieci´cej muszà legitymowaç si´ co najmniej 2-letnim 
doÊwiadczeniem na kierowniczym stanowisku w oÊrodku przedszkolnym oraz umiej´tnoÊciami organizacyjnymi.

Nauczyciele i specjaliÊci edukacji wczesnodzieci´cej, doradzajàcy oÊrodkom przedszkolnym, powinni co 
miesiàc sp´dziç w placówce co najmniej 5 godzin, roz∏o˝onych na minimum 2 wizyty, w bezpoÊrednim kon-
takcie z dzieçmi podczas zaj´ç. Kontakt w formie uczenia, obserwacji lub wspó∏pracy pedagogicznej nale˝y 
dostosowaç do potrzeb kadry i wychowanków. W ka˝dym przypadku konieczne jest Êcis∏e wspó∏dzia∏anie 
z nauczycielami. SkutecznoÊç pracy doradcy podlega ocenie w procesie sprawozdawczoÊci i kontroli.

Akredytacja prowadzona przez Early Years
Organizacja prowadzi 3 programy akredytacyjne: dla grup przedszkolnych, ogólno irlandzki oÊrodek doskonalenia 
zawodowego dla dziennych grup opieki oraz specjalnà akredytacj´ dla grup realizujàcych program „High/Scope”. 

Metody pracy
Metody oceny placówki:
  samoocena wed∏ug okreÊlonych kryteriów, 
  ocena w∏asna zalet placówki i kwestii wymagajàcych zmiany, 

  w∏asne plany poprawy jakoÊci pracy,
  podejÊcie refleksyjne i rozwój umiej´tnoÊci autoanalizy post´pów.

Kryteria
  Istotna rola zabawy 
  Metody uczenia zorientowane na dziecko
  Pozytywne oczekiwania wobec dzieci
  RównoÊç nieoznaczajàca pogorszenia jakoÊci 
  Zdrowe od˝ywianie i zdrowy tryb ˝ycia
  Aktywizacja dzieci i rodziców, zasi´ganie ich opinii
  Bezpieczeƒstwo dzieci
  InterdyscyplinarnoÊç w pracy i wspó∏dzia∏anie

KorzyÊci systemu akredytacji

KorzyÊci dla dzieci:
  Wypracowanie, wprowadzanie i utrzymywanie wysokich standardów opieki i edukacji przynosi korzyÊci dzieciom, rodzinom 

i spo∏ecznoÊciom lokalnym.
  Badania wykazujà, ˝e dobry program wychowawczy wp∏ywa dodatnio na funkcje poznawcze, umiej´tnoÊci j´zykowe oraz 

rozwój spo∏eczny i emocjonalny dziecka.

KorzyÊci dla rodziców:
  „Znak jakoÊci” przyznawany oÊrodkom przedszkolnym pozwala rodzicom dokonaç Êwiadomego wyboru placówki i zwi´ksza 

zaufanie do jakoÊci Êwiadczonych tam us∏ug.
  Kryteria akredytacji zach´cajà do wspó∏pracy z rodzicami w dba∏oÊci o rozwój dziecka.
  Program akredytacji wymaga, by placówki rozszerza∏y swojà ofert´ poza minimalne wymagania rejestracyjne i ustawowe.
  Rodzice majà ÊwiadomoÊç, ̋ e ich dziecko przebywa w inspirujàcym otoczeniu, a kadra pedagogiczna korzysta z wyników badaƒ 

naukowych i stosuje najlepsze praktyki wychowawcze.

KorzyÊci dla nauczycieli:
  Powstaje etos sta∏ego doskonalenia zawodowego, nauczyciele bardziej si´ anga˝ujà w prac´ i ch´tniej wspó∏pracujà w zespole. 
  Korzystny wp∏yw na motywacj´ i wzmocnienie statusu nauczycieli skutkuje wi´kszà trwa∏oÊcià zatrudnienia. 
  Program akredytacji pomaga zorientowaç si´, które obszary dzia∏ania wymagajà dalszego doskonalenia zawodowego. 

KorzyÊci dla placówki:
  Opracowanie wykorzystywanej na co dzieƒ koncepcji pracy oÊrodka (portfolio) pomaga w szkoleniu nowych nauczycieli oraz 

przestrzeganiu spójnej strategii dzia∏ania. 
  Dokumentacja potwierdza zgodnoÊç z wymaganiami ministerstwa edukacji Irlandii Pó∏nocnej oraz innych programów jakoÊci. 

KorzyÊci dla w∏adz:
  System akredytacji sprzyja poprawie jakoÊci ˝ycia rodzin z ma∏ymi dzieçmi.

60 61Early Years – organizacja na rzecz najm∏odszychIrlandia Pó∏nocna 



Dzia∏ania/Procedury 
  Pomoc dla placówek w celu poprawy wyników pracy 
  Zach´ta do wprowadzania programów integracyjnych i wyrównywania szans 
  Upowszechnianie wartoÊci i zasad w placówkach
  Upowszechnianie skutecznych dzia∏aƒ 
  Rozwój umiej´tnoÊci poprawy jakoÊci pracy 
  Rozwój wspó∏pracy wewnàtrz placówek i pomi´dzy nimi 
  Zach´ta i pomoc dla liderów placówek we wprowadzaniu zmian 
  Stosowanie skutecznych strategii doskonalenia zawodowego kadry 
  Pomoc placówkom w procesie autoewaluacji i wprowadzania zmian 
  Proces poprawy jakoÊci pracy nadzorujà i informacje o jego wynikach przekazujà w∏adze samorzàdowe 

i organizacje krajowe 
  Zadaniem w∏adz samorzàdowych i organizacji jest zapewnienie osiàgalnoÊci, ciàg∏oÊci i trwa∏oÊci poprawy 

jakoÊci pracy
  Proces akredytacji musi byç sprawiedliwy, otwarty dla wszystkich i przejrzysty 
  Pomoc placówkom w zastosowaniu autoanalizy oraz wprowadzaniu zasad integracji
  Szkolenie kadry w zakresie skutecznych metod dzia∏ania
  Zach´canie do innowacyjnoÊci i wprowadzania programów autorskich 
  SpecjaliÊci edukacji wczesnodzieci´cej muszà posiadaç odpowiednie doÊwiadczenie praktyczne, umieç 

przeprowadzaç obserwacje, stawiaç diagnoz´ oraz wiedzieç, jak pomagaç w rozwoju
  Opracowanie materia∏ów dotyczàcych wa˝nych kwestii praktycznych, u∏atwianie kontaktów placówek 

z innymi organizacjami, informowanie o publikacjach
  Upowszechnianie nowych przedsi´wzi´ç i przyk∏adów skutecznego dzia∏ania

Opracowa∏a Pauline Walmsley

èród∏o informacji:
  www.early-years.org
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Kraj

Szkocja

 Populacja: 5 168 500
 Liczba dzieci w wieku 0–6 lat:  388 374
 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej:  96% 3–4 latków
 Dzieci w wieku 0-15 lat zagro˝one ubóstwem:  24%
 Wspó∏czynnik urodzeƒ:  1,6

Edynburg 
Centrum Rodzinne Greendykes  
w Edynburgu

Edukacja i opieka
Wczesnodzieci´cy system opieki i edukacji w ca∏ej Wielkiej Brytanii jest podzielony na dwie cz´Êci: 
wczesnodzieci´cà opiek´ i wczesnodzieci´cà edukacj´. Ka˝da z nich Êwiadczy inny typ us∏ug, ma inne kryteria 
dotyczàce dost´pnoÊci, zasad finansowania i kwalifikacji kadry. Du˝à wag´ przywiàzuje si´ do komercjalizacji 
rynku us∏ug wczesnodzieci´cych, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e konkurencja pomi´dzy us∏ugodawcami pomaga 
w uzyskaniu wysokiej jakoÊci pracy placówek.

Szkocki rzàd ÊciÊle wspó∏pracuje z Komisjà Opieki oraz Inspektoratem OÊwiaty Jej Królewskiej MoÊci (HMIE) 
nad promocjà wysokiej jakoÊci opieki dziennej dla dzieci poni˝ej 6. roku ˝ycia w placówkach ˝∏obkowych, 
przedszkolnych, Êwietlicowych i innych formach. Za wczesnodzieci´cà opiek´ i edukacj´ odpowiada w Szkocji 
departament edukacji w ministerstwie edukacji.

Anglia, Szkocja i Walia ma cz´Êciowo zintegrowany system wczesnodzieci´cej opieki i edukacji dla dzieci do 
5. roku ˝ycia. Szkocja wypracowa∏a oddzielny system nadzoru dla us∏ug/placówek opiekuƒczych i edukacyj-
nych oraz podstaw´ programowà do pracy z dzieçmi powy˝ej 3. roku ˝ycia.

W grudniu 2008 roku rzàd Szkocji oraz Scottish Local Authorities Early Years Framework (szkockie porozumienie 
w∏adz lokalnych na rzecz dzia∏aƒ dla ma∏ych dzieci) przyj´∏y dokument „Getting it right for every child” („Dla dobra 
ka˝dego dziecka”), który zawiera 10 zasad obowiàzujàcych wszystkie placówki i jest podstawà do pracy z dzieçmi 
i m∏odzie˝à. Celem tego strategicznego dokumentu jest zapewnienie wszystkim dzieciom dobrego ˝yciowego startu.

Rejestracj´ i kontrolowanie pracy us∏ug dla ma∏ych dzieci regulujà stosowne rozporzàdzenia Komisji do spraw 
Opieki (Care Commission). Dotyczà wszystkich sektorów: publicznego, prywatnego i spo∏ecznego (organizacje 
pozarzàdowe). Placówka, która chce otrzymaç rejestracj´, musi spe∏niaç okreÊlone standardy minimalne. Przed-
stawiciele Komisji odbywajà zapowiedziane i niezapowiedziane wizyty kontrolne w placówkach i przygotowujà 
raporty z dzia∏alnoÊci placówki, które sà podstawà do przed∏u˝enia rejestracji. W 2007 roku Komisja do spraw 
Opieki wprowadzi∏a 6-stopniowà skal´ (od „s∏abej” po „doskona∏à”) jako dodatkowe narz´dzie do oceny pracy 
placówki. Wa˝nym elementem oceny placówki jest jej wspó∏praca z rodzicami i Êrodowiskiem lokalnym.

Samorzàdy lokalne odgrywajà strategicznà rol´ w upowszechnieniu us∏ug dla ma∏ych dzieci. Na edukacj´ 
wczesnoszkolnà samorzàdy otrzymujà paƒstwowà dotacj´. Ka˝dy 3- i 4-latek ma prawo do 15 godzin ty-
godniowo bezp∏atnej edukacji – w∏adze lokalne, jeÊli majà takie mo˝liwoÊci finansowe, mogà te˝ zapewniç 
dzieciom wi´cej godzin zaj´ç. Natomiast us∏ugi opiekuƒcze sà finansowane przez rodziców.

Wi´kszoÊç us∏ug organizowanych poza systemem szkolnym zapewniajà organizacje pozarzàdowe i firmy pry-
watne. Szko∏ami zarzàdzajà instytucje samorzàdowe. Zgodnie z ustawodawstwem na w∏adzach lokalnych 
spoczywa obowiàzek obj´cia wczesnodzieci´cà opiekà i edukacjà dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi lub pochodzàcych z rodzin zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym. Regulacje prawne zach´cajà w∏adze 
lokalne do oferowania elastycznych rozwiàzaƒ, tak by odpowiada∏y potrzebom rodziców.
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Centrum Rodzinne Greendykes znajduje si´ w dzielnicy, w której mieszka du˝o osób bezrobotnych 
i korzystajàcych z pomocy spo∏ecznej.

Dzia∏alnoÊç Centrum koncentruje si´ na docieraniu do najbardziej potrzebujàcych rodzin zagro˝onych wyklucze-
niem spo∏ecznym. Klienci Centrum to w wi´kszoÊci osoby niewykszta∏cone, borykajàce si´ z wieloma problemami 
(nadu˝ywanie narkotyków, bezrobocie, choroby psychiczne lub upoÊledzenie), kobiety ze zwiàzków przemoco-
wych i ma∏oletnie matki. Ró˝norodnymi formami pomocy Centrum obejmuje oko∏o 300 osób (w tym 50 dzieci).

Centrum dzia∏a 4 dni w tygodniu (poniedzia∏ki, wtorki, czwartki, piàtki) w godzinach 9.30–15.30. W Êrody pra-
cownicy Centrum odbywajà wizyty domowe, odwiedzajà w szko∏ach swoich absolwentów zaj´ç edukacyjnych, 
prowadzà zaj´cia wspomagajàce w okolicznych instytucjach, spotykajà si´ z przedstawicielami innych instytucji.

Centrum posiada mikrobus, który – jeÊli to konieczne – przywozi dzieci i rodziców na zaj´cia.

Oferta Centrum

Wspó∏praca z rodzicami
Nawiàzanie kontaktu z rodzicami jest zadaniem bardzo trudnym i ̋ mudnym. Zanim rodzice i ich dzieci trafià na 
zaj´cia, pracownicy Centrum odwiedzajà ich w domach, rozmawiajà, wspólnie uzgadniajà potrzeby, ustalajà, 
co razem mogà zrobiç dla dziecka, i spisujà kontrakt. Taka procedura zwi´ksza szanse, ̋ e rodzice nie przestanà 
przyprowadzaç dzieci na zaj´cia, a dzieci b´dà korzystaç z przygotowanych dla nich zaj´ç specjalistycznych.

Centrum wydaje miesi´czny biuletyn informujàcy o najwa˝niejszych wydarzeniach i planach na kolejny 
miesiàc. Rodzice dowiadujà si´, co si´ dzia∏o w poszczególnych grupach edukacyjnych; wita si´ nowe dzieci 
i ˝egna te, które odchodzà do szko∏y. Pracownicy zach´cajà tak˝e rodziców do dyskusji na temat usprawnienia 
funkcjonowania Centrum czy poszerzenia oferty.

Grupy edukacyjne dla dzieci
W zaj´ciach, które odbywajà si´ 4 razy w tygodniu, uczestniczà dzieci od kilku miesi´cy do 5. roku ˝ycia. 
Funkcjonujà 3 grupy – dla niemowlàt, dla dzieci 1–3-letnich i dzieci 3–5-letnich. Dziecko, w zale˝noÊci od 
potrzeb rodziny, mo˝e przyjÊç na rannà zmian´ (9.30–12.15), popo∏udniowà zmian´ (13.00–15.00) lub na ca∏y 
dzieƒ (9.30–15.00). Dzieci niepe∏nosprawne majà zapewnionà dodatkowà opiek´ i uczestniczà w zaj´ciach 
razem z ca∏à grupà. Rodzice nowych dzieci sà zach´cani do pobytu z nimi na zaj´ciach, do czasu a˝ dzieci si´ 
oswojà i zaadaptujà do nowej sytuacji.

Zaj´cia prowadzà nauczycielki we wspó∏pracy z pracownikami Centrum. Program pracy zak∏ada nauk´ po-
przez zabaw´. Pedagodzy obserwujà ka˝de dziecko, oceniajà jego potrzeby rozwojowe i przygotowujà indy-
widualny program zabaw wyrównujàcych deficyty i stymulujàcych rozwój. Karty i opisy post´pów dzieci sà 
dost´pne dla rodziców.

Dobra praktyka

Centrum Rodzinne Greendykes 
w Edynburgu
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Dzieci mogà wypo˝yczaç do domu zabawki i ksià˝eczki edukacyjne – wypo˝yczalnia znajduje si´ w holu 
wejÊciowym, a zabawki wiszà w workach.

Raz w tygodniu Centrum zaprasza rodzeƒstwo dzieci uczestniczàcych w grupach edukacyjnych na 2,5-go-
dzinne zaj´cia klubowe.

Pokój dla rodziców
Pokój dla rodziców otwarty jest codziennie od 9.00 do 15.30. Mo˝na w nim za darmo napiç si´ kawy lub 
herbaty, poczytaç, porozmawiaç z innymi rodzicami, skorzystaç z komputera, poczekaç na odebranie dziecka 
z przedszkola. Rodzice muszà przestrzegaç nast´pujàcych zasad:
  Ka˝dy ma prawo do szacunku.
  Nie plotkujemy.
  Nie przeklinamy.
  Utrzymujemy pokój w czystoÊci.

W pokoju dla rodziców odbywajà si´ ró˝norodne zaj´cia dla rodziców, mi´dzy innymi: kursy komputerowe, 
warsztaty artystyczne, „grupa spacerowa” dla matek z niemowl´tami, Mi´dzynarodowy Klub Âniadaniowy, 
szko∏a gotowania.

PEEP (Peer Early Education Program)
Peer Early Education Program (Program Wczesnej Edukacji) ma na celu zwi´kszenie kompetencji rodziców, 
jako wychowawców i pierwszych edukatorów swoich dzieci oraz zach´cenie ich do dzia∏aƒ, które b´dà opty-
malizowaç rozwój dzieci, zw∏aszcza w obszarze budowania poczucia w∏asnej wartoÊci, rozwoju umiej´tnoÊci 

spo∏ecznych i j´zykowych. Na program sk∏adajà si´ cykle zaj´ç dotyczàcych 4 grup wiekowych: niemowlàt 
i dzieci rocznych, 2-letnich, 3-letnich i 4-letnich. Dla przyk∏adu cykl zaj´ç dotyczàcych niemowlàt obejmu-
je 9 tematów: (i) niemowl´ta dokonujà wyborów; (ii) pierwsze doÊwiadczenia j´zykowe; (iii) ksià˝eczki dla 
niemowlàt; (iv) kszta∏towanie nawyków; (v) rozmowy niemowl´cia; (vi) znany widok, dêwi´k i zapach; (vii) 
pomagamy niemowl´tom w uczeniu si´; (viii) Êpiewanie z niemowl´tami; (ix) spójrz, co potrafi´ zrobiç.

Najwa˝niejsze osiàgni´cia Greendykes 
  Ogromna ch´ç uczestnictwa dzieci w zaj´ciach edukacyjnych. Dzi´ki dopasowywaniu programu zaj´ç do indywidualnych po-

trzeb dzieci rozwijajà si´ bardzo szybko i dobrze radzà sobie w szkole.
  Niski wskaênik rezygnacji z Centrum – dzieci i rodzice ch´tnie uczestniczà w ró˝norodnych zaj´ciach.
  Partnerska wspó∏praca z rodzicami.
  Systemowa wspó∏praca Centrum z instytucjami, których zadaniem jest wspieranie rodziny.

èród∏a informacji
  Wizyta studyjna w ramach programu „Working for inclusion: the role of the early years workforce in ad-

dressing poverty and promoting social Inclusion”. Program jest finansowany przez European Community 
Programme for Employment and Social Solidarity oraz rzàd Szkocji: http://www.childreninscotland.org.
uk/wfi/index.htm

  http://www.gro-scotland.gov.uk/statistics/high-level-summary-of-statistics-trends/index.html
  http://www.scotland.gov.uk/Topics/People/Young-People/Early-Education-Child-Care/17970/11874
  http://www.knowledge.scot.nhs.uk/media/CLT/ResourceUploads/17322/WFIUKA4Report.pdf

Finansowanie
Centrum finansowane jest z bud˝etu miasta Edynburg (Departament Dzieci i Rodziny). Otrzymuje pul´ 
pieni´dzy na wszystkie dzia∏ania i samodzielnie planuje rodzaj i wysokoÊç wydatków. Prowadzi te˝ zbiór-
ki pieni´˝ne oraz wyst´puje o dodatkowe dotacje na opiek´ specjalistycznà (konsultacje prawne, terapia 
uzale˝nieƒ, fizjoterapia itp.).

Opracowa∏a Monika RoÊciszewska-Woêniak
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Ogólna charakterystyka kraju:
Walia jest cz´Êcià Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej – w 1997 r. uzyska∏a auto-
nomi´ (ma w∏asny parlament i rzàd). J´zykami obowiàzujàcymi sà angielski i walijski. Ten ostatni prze˝ywa 
odrodzenie – obecnie mówi nim 20,5% ludnoÊci, g∏ównie w zachodniej i pó∏nocnej Walii. 

Edukacja
W 2001 r. parlament walijski og∏osi∏ dokument pt. „Walia: kraj uczàcy si´”, w którym zobowiàza∏ naród walijski 
do odrodzenia edukacji. KoniecznoÊç szybkich zmian w edukacji uznano za najskuteczniejszy sposób podnie-
sienia poziomu ˝ycia w Walii.         
  
Wprowadzenie tej zmiany zosta∏o zrealizowane poprzez pilota˝ nowego Curriculum (podstawy programowej) 
w latach 2004–2008 w wybranych 41 szko∏ach na poziomie Foundation Phase (fazy podstawowej) – doty-
czy to dzieci od 3 do 7 lat, czyli naszego przedszkola i dotychczasowej zerówki. Od wrzeÊnia 2008 r. nowà 
podstaw´ wprowadzono do wszystkich szkó∏, które w 2008 r. zaczyna∏y prac´ z 3-latkami. Te szko∏y, które 
przyjmujà dzieci od 4. roku ˝ycia, wprowadzi∏y nowà podstaw´ programowà od 2009 r. 

Nowa podstawa programowa obejmuje 7 dziedzin:
  Rozwój osobisty i spo∏eczny
  J´zyk, pisanie i czytanie, komunikacj´ (elementy pisania i czytania wprowadzane sà w grupach 4-latków)
  Rozwój umiej´tnoÊci matematycznych, w tym technologie informacyjne wspierajàce wszystkie zdobywane 

umiej´tnoÊci
  J´zyk walijski
  Rozumienie otaczajàcego Êwiata – przyrod´
  Rozwój fizyczny
  Rozwój twórczoÊci artystycznej

Administracja szkolna jest zdecentralizowana, a zarzàdzanie i odpowiedzialnoÊç za kszta∏t oraz funkcjono-
wanie oÊwiaty sà roz∏o˝one pomi´dzy organy administracji centralnej i lokalnej. Instytucjà, która dokonuje 
inspekcji szkó∏ w Walii jest ESTYN – Biuro Inspektoratu Jej WysokoÊci (Królowej).

Kraj

Walia

 Populacja:  3 004 600
 Liczba dzieci w wieku 0–6 lat:  ok. 250 tys., w tym ok. 110 tys. dzieci w wieku 0–3 lata
 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej:  92% 4-latków. 
 Dzieci w wieku 0-15 lat zagro˝one ubóstwem:  24%
 Wspó∏czynnik urodzeƒ:  1,9 

Newport 
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Szko∏a Ma∏ych Dzieci „Duffryn” znajduje si´ w du˝ym osiedlu na peryferiach miasta Newport. Wi´kszoÊç 
uczniów mieszka w pobli˝u szko∏y. Sà to szeregowe domki, które nam wydajà si´ raczej luksusowe, ale nasi 
rozmówcy uwa˝ajà t´ dzielnic´ za biednà. Do szko∏y zapisanych jest 132 uczniów w wieku 4–7 lat. W szkole 
jest te˝ 65 m∏odszych dzieci, z których 39 przychodzi rano (9.00–12.00), a 26 po po∏udniu (13.00–16.00). 

Przy szkole dzia∏a oÊrodek wsparcia rodziny, gdzie przychodzà matki z ma∏ymi dzieçmi. Wi´kszoÊç dzieci po-
chodzi z rodzin defaworyzowanych ekonomicznie. Darmowe obiady otrzymuje 68% uczniów, co jest znacznie 
powy˝ej Êredniej krajowej. Dzieci reprezentujà te˝ bardzo zró˝nicowany poziom zdolnoÊci i umiej´tnoÊci. 

Teren szko∏y
Place zabaw, domki, sza∏asy i altanki znajdujàce si´ wokó∏ budynku szko∏y sà przygotowane i zagospodarowa-
ne z myÊlà o jak najlepszym wykorzystaniu ich do zabaw, ró˝nych çwiczeƒ, rozwijania zainteresowaƒ dzieci. 
Na koƒcu terenu jest „ska∏ka” do wspinaczki ze styropianu, wysoka na ponad 2 m, bardzo stroma. Siedzi na 
niej kilkoro dzieci, je˝eli któreÊ z niej spadnie, to wylàduje na stosie wiórów. 

Na zewnàtrz wychodzi si´ wprost ze szkolnej klasy – dzieci same decydujà, kiedy chcà wyjÊç na dwór, nauczy-
cielka mo˝e byç w sali, bo przez wielkie okno widzi wszystkie dzieci. Ale jednoczeÊnie mo˝e wyjÊç najwy˝ej 
20 dzieci. JeÊli pada deszcz, dzieci wk∏adajà kalosze i sztormiaki. 

Du˝a cz´Êç szkolnego terenu jest wyasfaltowana, co ogranicza wnoszenie b∏ota i piasku do budynku (a dzie-
ci ciàgle przechodzà do budynku i na dwór bez zmieniania obuwia). Asfalt pozwala na wykorzystanie na-
wierzchni do malowania plansz do wielu ró˝nych gier i zabaw, nie tylko ruchowych, lecz tak˝e dydaktycznych. 
W widocznym dla dzieci miejscu na terenie boiska lub placu zabaw znajduje si´ tablica ze spisanymi zasadami 
bezpiecznego i kole˝eƒskiego zachowania si´ i zabawy na danym terenie.

Kàciki do stymulacji polisensorycznej znajdujà si´ tak˝e poza budynkiem szko∏y, a w nich: metalowe pokrywki, 
talerze do grania, p∏ytki z kolorowymi, b∏yszczàcymi powierzchniami do oglàdania, p∏ytki fakturowe z naklejo-
nymi kamieniami, muszlami, ˝wirkiem, korkiem itp., pojemniki wype∏nione piaskiem, wodà z ukrytymi przed-
miotami do dotykania, równowa˝nie, k∏adki o ró˝nej wysokoÊci i szerokoÊci do çwiczenia zmys∏u równowagi.

Zagospodarowanie przestrzeni w budynku szkolnym
Budynek jest parterowy, a to, co uderza przybysza z Polski – to niezwykle racjonalne wykorzystanie prze-
strzeni. W Êrodku budynku znajduje si´ du˝y hall, w którym mogà odbywaç si´ zebrania, przedstawienia, ale 
w czasie lekcji s∏u˝y jako sala gimnastyczna. W przerwie na lunch staje si´ salà jadalnà, gdy˝ rozstawia si´ 
w nim kilkuosobowe sto∏y (które w innym czasie stojà z∏o˝one pod Êcianami) z przymocowanymi do nich 
taboretami, na których w czasie lunchu siedzà dzieci. Lunch op∏acajà rodzice (3 funty), dla niektórych jest to 
za drogo, wi´c cz´Êç dzieci przynosi kanapki z domu.

Dobra praktyka
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W cz´Êci budynku przeznaczonej dla najm∏odszych dzieci przygotowane sà ma∏e pomieszczenia (tzw. cichy 
kàcik, grota), w których dzieci mogà pole˝eç (na materacach i poduszkach), odpoczàç lub pobyç chwilk´ samot-
nie i w ciszy. Dzieci 3–4-letnie majà sale pe∏ne mo˝liwoÊci ró˝nych zabaw, twórczych dzia∏aƒ i przylegajàcy do 
nich teren zabaw poza budynkiem. Ale w sali te˝ jest piaskownica i wanienka z wodà. Dzieci do zabawy z wodà 
wk∏adajà nieprzemakalne fartuszki. Nauczyciele majà pomoc w asystentach, funkcje opiekuƒcze spe∏niajà 
te˝ rodzice. Na korytarzach i w przejÊciach do sal jest du˝o ró˝nych pojemników do çwiczeƒ rozwijajàcych 
zdolnoÊci manualne, np. piaskownice, pojemniki z wodà, tace z uk∏adankami, elementami do nawlekania, masy 
do gniecenia, pojemniki z ksià˝kami… 

„Prawdziwa” nauka zaczyna si´ w grupie dzieci 5 i 6-letnich. Jest ich czterdzieÊcioro i sà podzielone na 4 gru-
py: jedna uczy si´ j´zyka, druga – matematyki, trzecia – przyrody, czwarta zajmuje si´ malowaniem. 

Sala lekcyjna dzieli si´ na kilka cz´Êci, w których znajdujà si´ stoliki tematyczne, takie jak: nauka j´zyka (pisa-
nia i czytania), rozwój poj´ç matematycznych, rozumienie otaczajàcego Êwiata (przyroda), miejsce do dzia∏aƒ 
plastycznych, miejsce do swobodnych dzia∏aƒ tematycznych, miejsca rekreacyjne. Wi´kszoÊç lekcji przyrody 
odbywa si´ w „Szko∏ach leÊnych”. W sali jest mnóstwo pomocy zgromadzonych do realizacji tych dzia∏aƒ, 
wiele z nich wykonujà sami nauczyciele, a czasem dzieci.

Nauczyciele i asystenci nauczycieli dbajà o to, aby przy poszczególnych stanowiskach pracy dzieci mog∏y 
korzystaç z potrzebnych materia∏ów i pomocy. Wszystko jest przygotowane i zgromadzone w odpowiednim 
miejscu przed zaj´ciami. Dzieci nie noszà z sobà ˝adnych szkolnych przedmiotów. Na przyk∏ad przy stole do 
nauki j´zyka sà zgromadzone i podpisane wszystkie dzieci´ce zeszyty, na stole le˝à o∏ówki, flamastry, no˝yczki, 
klej. Nauczyciel ma te˝ przygotowanà odpowiednià iloÊç indywidualnych kart pracy, dostosowanych do indy-
widualnych mo˝liwoÊci dzieci i ich aktualnego poziomu nauczania (ze wzgl´du na ró˝nowiekowe klasy). Praca 
z ma∏ymi zespo∏ami pozwala na dostosowywanie wymagaƒ do mo˝liwoÊci dzieci i du˝à indywidualizacj´. 

Podzia∏ przestrzeni klasy na obszary tematyczne wymusza na nauczycielu specyficznà organizacj´ pracy 
z dzieçmi. Dzi´ki zatrudnieniu w klasie asystentów nauczyciela istnieje mo˝liwoÊç pracy w zespo∏ach, czyli 
w mniejszych grupach dzieci. Trzydziestoosobowe klasy sà dzielone na 5 szeÊcioosobowych zespo∏ów, a mate-
ria∏ dydaktyczny jest przyporzàdkowany do danego obszaru – stolika. Dzieci przechodzà od stolika do stolika, 
gdy wykonajà swoje zadanie, mogà tak˝e pójÊç odpoczàç, gdy czujà si´ zm´czone. Ponadto mogà korzystaç 
z komputerów i tablic multimedialnych; w ka˝dej klasie jest te˝ kàcik czytelniczy – wygodna kanapka i rega∏y 
z ró˝nymi ksià˝eczkami. 

W szkole Duffryn j´zyk angielski jest j´zykiem domowym u wszystkich uczniów. Czterdziestu z nich zarejestro-
wano jako dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale tylko dwoje ma orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci. 
W Walii ok. 30% dzieci traktuje si´ jako dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszelkie trudnoÊci 
w nauce, brak koncentracji, dysleksja, nadpobudliwoÊç powodujà tworzenie specjalnego programu dla dzie-
cka, które cz´sto jest przesuni´te do grupy specjalnej na jeden trymestr. Obecnie jest w niej 12 dzieci. Nauczy-
ciel omawia z nimi te wszystkie elementy programu, które realizujà dzieci z „normalnej” grupy. Podobnie jak 
w innych szko∏ach, po jednym trymestrze te dzieci zwykle wracajà do swojej grupy. 

W styczniu 2002 r. szko∏a Duffryn otrzyma∏a dwukrotnie oznak´ jakoÊci w zakresie umiej´tnoÊci podsta-
wowych (czytanie, pisanie, liczenie). Zosta∏a tak˝e zarejestrowana jako Zdrowa Szko∏a. W Wielkiej Brytanii 
szko∏y, które uzyskujà dobre wyniki, dostajà dodatkowe Êrodki – we wrzeÊniu 2002 r. takie w∏aÊnie fundusze 

pozwoli∏y na ogrodzenie przyleg∏ego do szko∏y lasu i stworzenie „LeÊnej Szko∏y”. Nie chodzi tylko o wynik eg-
zaminu – jeÊli szko∏a skupia dzieci ze Êrodowisk defaworyzowanych, a mimo to osiàga niez∏e wyniki, otrzymuje 
tak˝e dodatkowe dotacje. W wi´kszoÊci szkó∏ walijskich „LeÊna Szko∏a” jest miejscem, w którym odbywa si´ 
nauka przyrody. Dwóch pracowników szko∏y Duffryn i dwie osoby ze spo∏ecznoÊci lokalnej przeszkolono jako 
Liderów „LeÊnej Szko∏y” i teren ten jest ciàgle u˝ywany przez dzieci.

Przyk∏ad lekcji w „LeÊnej Szkole”: dzieci robià budki dla ptaków. Nauczyciel w towarzystwie jednej z matek 
(pe∏niàcej funkcj´ asystentki nauczyciela) rozdaje obrazki przedstawiajàce ró˝ne ptaki. Ale najpierw krótkie 
çwiczenia integracyjne: ka˝de dziecko podchodzi do innego dziecka i wymawia jego imi´ – w ten sposób 
∏atwiej si´ poznaç. Na Êcianach jest mnóstwo pomocy, informacji, gazetek oraz misja szko∏y: 

Duffryn Infant School dà˝y do stworzenia szcz´Êliwego, bezpiecznego i stymulujàcego Êrodowiska, aby wszy-
scy cz∏onkowie spo∏ecznoÊci szkolnej mogli rozwijaç wiar´ we w∏asne si∏y i swój potencja∏.

Opracowa∏a Janina Zawadowska

èródło informacji:
  Wizyta studyjna w Walii w ramach projektu Federacji Inicjatyw OÊwiatowych i Towarzystwa Rozwijania 

Inicjatyw OÊwiatowych „Nowe Idee w Edukacji Wiejskiej – Ma∏a Szko∏a i Ma∏e Przedszkole”. Projekt finan-
sowany z programu Leonardo da Vinci Pl/08/LLP/VETPRO/140385.
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Kraj

W∏ochy

 Populacja:  60 090 400
 Liczba dzieci w wieku 0–9 lat:  5 206 280
 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej:  95% 3–5 latków 
 Dzieci w wieku 0-15 lat zagro˝one ubóstwem:  24% 
 Wspó∏czynnik urodzeƒ:  1,3

Rzym

Edukacja
We W∏oszech przedszkola (scuola dell’infanzia) przeznaczone sà dla dzieci od. 3 do 6. roku ˝ycia – podlegajà 
ministerstwu edukacji i stanowià pierwszy poziom edukacji publicznej. Prowadzone sà przez paƒstwo (60%) 
oraz przez gminy, parafie i podmioty prywatne.

Edukacja przedszkolna nie jest obowiàzkowa, ale ka˝de dziecko w wieku 3–5 lat ma prawo do bezp∏atnego 
miejsca w przedszkolu. Grupy przedszkolne liczà minimum 14 dzieci, cz´sto sà to grupy mieszane wiekowo. 
Ka˝da grupa musi mieç minimum 2 nauczycieli, którzy najcz´Êciej pracujà z danà grupà przez 3 lata. Przed-
szkola zwykle sà otwarte od 8.30 do 16.30.

W przedszkolach nacisk k∏adzie si´ na rozwój i nauk´ poprzez zabaw´. Reforma z 1991 roku ustali∏a cele na-
uczania przedszkolnego i okreÊli∏a „pola doÊwiadczeƒ” (cia∏o i ruch, mowa i s∏owa, liczby, czas i Êrodowisko, 
wiadomoÊci, ja i inni), które powinny byç zawarte w programie pracy z dzieçmi. AktywnoÊci muzyczne, fi-
zyczne i artystyczne sà immanentnà cz´Êcià curriculum. Zwykle dzieci nie uczà si´ podstaw czytania i pisania, 
a˝ do momentu rozpocz´cia edukacji w szkole podstawowej.

Ministerstwo edukacji okreÊli∏o standardy pracy w przedszkolu, ale nie nadzoruje ich realizacji. Monitorowa-
niem jakoÊci przedszkoli zajmujà si´ lokalne w∏adze odpowiadajàce za edukacj´. One równie˝ sà odpowiedzial-
ne za doskonalenie nauczycieli, którzy w ciàgu roku muszà zaliczyç od 80 do 240 godzin szkoleƒ. By wywiàzaç 
si´ z tego zadania, w∏adze lokalne wspó∏pracujà z oÊrodkami uniwersyteckimi i badawczymi, co bardzo dobrze 
wp∏ywa na jakoÊç edukacji.

Opieka
Polityka spo∏eczna we W∏oszech zapewnia matkom 20-tygodniowy urlop macierzyƒski (w tym co najmniej 
4 tygodnie przed porodem). W tym okresie kobiety majà zapewnione 80% swojej pensji, bez wzgl´du na 
wysokoÊç zarobków. Ponadto ka˝demu z rodziców przys∏uguje 6-miesi´czny (∏àcznie maksymalnie 11 miesi´cy) 
p∏atny urlop wychowawczy (30% zarobków do czasu ukoƒczenia przez dziecko 3 lat). Samotnym rodzicom 
przys∏uguje 10-miesi´czny urlop wychowawczy.

˚∏obki (nidos) przeznaczone sà dla dzieci od 3 miesi´cy do 3 lat. Nale˝à do us∏ug z zakresu pomocy spo∏ecznej 
i podlegajà ministerstwu rodziny, jednak rozporzàdzenie z 2003 roku podkreÊla ich edukacyjnà rol´. ˚∏obki 
prowadzone sà g∏ównie przez gminy oraz firmy i organizacje typu non profit (spó∏dzielnie i stowarzysze-
nia). W ostatnich latach coraz wi´cej ˝∏obków jest prowadzonych przez podmioty prywatne i organizacje 
pozarzàdowe, które podpisujà stosowne umowy z gminà na prowadzenie us∏ug.

Pierwsze ˝∏obki zacz´∏y powstawaç we W∏oszech od 1968 roku. W 1971 roku wesz∏a w ˝ycie ustawa o opie-
ce ˝∏obkowej, która zak∏ada∏a powstanie we W∏oszech 3800 ˝∏obków. W ciàgu 10 lat dzi´ki dofinansowa-
niu z bud˝etu centralnego otwarto 500 ˝∏obków. Organizacja opieki dla dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia nale˝y 
do obowiàzków gminy. Gmina odpowiada tak˝e za jakoÊç us∏ug dla dzieci – nie ma zewn´trznej kontroli 
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us∏ug. Tak jak w przypadku przedszkoli – w∏adze lokalne odpowiadajà za doskonalenie wychowawczyƒ ˝∏ob-
kowych, którym muszà zapewniç udzia∏ w szkoleniach. W ostatnich latach sàsiadujàce gminy tworzà „okr´gi” 
pozwalajàce na wspó∏prac´, wymian´ us∏ug i zasobów – dotyczy to tak˝e opieki i edukacji.

Inne formy us∏ug dla dzieci poni˝ej 3 lat to:
  Centra dla dzieci i rodziców prowadzàce systematyczne – zazwyczaj bezp∏atne – zaj´cia dla dzieci i ich 

rodziców.
  Miejsca zabaw dla dzieci od 18 miesiàca ˝ycia do 3 lat, w których mogà one przebywaç do 5 godzin dzien-

nie. Zaj´cia sà p∏atne, nie zapewniajà posi∏ków ani le˝akowania.
  Rodzinne dzienne domy opieki – opiekunki dzieci´ce zajmujàce si´ dzieçmi w swoich domach. Ta forma 

us∏ug nie jest popularna we W∏oszech, chocia˝ w regionie Bolzano, w którym zdecydowano si´ na promo-
wanie takich us∏ug, korzysta z nich 6,3% dzieci. Du˝o opiekunek przekszta∏ca t´ form´ w „ma∏y ˝∏obek” 
Êwiadczàcy us∏ugi dla szeÊciorga lub wi´cej dzieci, którymi zajmujà si´ dwie opiekunki.

San Miniato to gmina w sercu Toskanii liczàca 26 000 mieszkaƒców. W San Miniato jest 7 ˝∏obków: trzy 
nale˝à do gminy, trzy sà prowadzone przez spó∏dzielnie, jeden jest prywatny. Ze ˝∏obków korzysta 40% dzie-
ci w wieku od 3 miesiàca ˝ycia do 3 lat. Pierwszeƒstwo majà dzieci z rodzin zagro˝onych wykluczeniem 
spo∏ecznym. Za codzienne zarzàdzanie ̋ ∏obkiem, kontakty z rodzicami i innymi instytucjami (oÊrodek zdrowia, 
przedszkole) odpowiadajà wspólnie wychowawczynie. Gminy coraz ch´tniej przekazujà prowadzenie ˝∏obków 
spó∏dzielniom, które same zatrudniajà pracowników.

Nad jakoÊcià pracy ˝∏obków czuwa od ponad 10 lat La Bottega di Geppetto – po∏àczenie instytutu badawczego, 
oÊrodka dokumentacyjnego i centrum szkoleniowego. Ka˝da kandydatka na wychowawczyni´ zaczyna od egzami-
nu wst´pnego w La Bottega di Geppetto. JeÊli zaliczy ten egzamin, przechodzi intensywne szkolenie przygotowujàce 
do pracy w ˝∏obkach. Instytut prowadzi tak˝e systematyczne szkolenia doskonalàce dla wychowawczyƒ.

Poczàtkowo do pracy z dzieçmi przyjmowano absolwentki szkó∏ Êrednich, obecnie od nowych wychowawczyƒ 
wymaga si´ wy˝szego wykszta∏cenia, niekoniecznie pedagogicznego. W San Miniato 30% wychowawczyƒ 
posiada wy˝sze wykszta∏cenie. Warunki pracy wychowawczyƒ – bez wzgl´du na to, czy sà one zatrudniane 
przez gmin´ czy przez spó∏dzielni´ – sà takie same. Na prac´ z dzieçmi wychowawczynie poÊwi´cajà tygo-
dniowo 30 godzin. Ponadto oko∏o 70–80 godzin rocznie sp´dzajà na przygotowywaniu dokumentacji, a 40–
50 godzin – na spotkaniach z rodzicami. Dodatkowo, umowa o prac´ zobowiàzuje je do odbycia co najmniej 
40 godzin doskonalenia zawodowego rocznie.

Roczny bud˝et gminy, przeznaczany na us∏ugi dla dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia, wynosi ok. 2 mln euro (ca∏y 
bud˝et gminy to 18 mln euro). Gmina pokrywa 3/4 kosztów funkcjonowania ̋ ∏obków. Dotacja z funduszy cen-
tralnych i regionalnych wynosi 5%. Pozosta∏à cz´Êç pokrywajà rodzice. Za 7-godzinny pobyt dziecka w ̋ ∏obku 
p∏acà 192 euro miesi´cznie, za 11 godzin dziennie – 344 euro. Dla rodzin o niskich dochodach zapewniono sy-
stem ulg – najubo˝si p∏acà 50%. Miesi´czna p∏aca wychowawczyƒ to ok. 1300 euro (po odliczeniu podatku).

Pinokio
˚∏obek „Pinokio” zosta∏ otwarty w 1980 roku jako jeden z pierwszych ˝∏obków po wprowadzeniu we W∏oszech 
nowej ustawy o opiece nad ma∏ymi dzieçmi. Przez pierwsze lata finansowany by∏ dzi´ki specjalnemu fun-
duszowi rzàdowemu. San Miniato wybrano ze wzgl´du na dzia∏ajàcà tu fabryk´ spodni zatrudniajàcà du˝o 
kobiet. ˚∏obek zbudowano wed∏ug wzoru architektonicznego opracowanego przez rzàd na potrzeby pilota˝u 
nowych form opieki.
 
Organizacja 
˚∏obek jest otwarty od 7.30 do 16.00. Ma 3 grupy po 14 dzieci i 3 wychowawczynie (educatori) na ka˝dej 
zmianie. Pierwsza zmiana pracuje od 7.30 do 13.00, druga od 11.30 do 16.00 – dzi´ki temu wychowawczynie 
ka˝dego dnia mogà sobie spokojnie przekazywaç wszystkie wa˝ne informacje o dzieciach. Personel pomocni-
czy to 3 osoby (kucharki i sprzàtaczka), które pomagajà tak˝e przy lunchu dzieci.

Dobra praktyka
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Ka˝da grupa ma swój pokój z ∏azienkà i kàcikiem sypialnym. Wszystkie grupy dzielà si´ przestrzenià komunalnà 
(wspólny hol) i „laboratoriami” (wydzielone sale do zaj´ç tematycznych), w których wychowawczynie 
prowadzà warsztaty dla 6-osobowych grup dzieci. W „Pinokiu” sà 3 „laboratoria”: malarsko-konstrukcyjne, 
czytelnicze i teatralne.

Rano dzieci bawià si´ w swoich grupach. O 9.30 jest czas na przekàsk´ – kanapk´ i owoce, a po niej wspólne spot-
kanie w du˝ym holu – wychowawczynie razem z dzieçmi planujà, co b´dà danego dnia robiç. Dzieci, w zale˝noÊci 
od ochoty i zainteresowaƒ, dzielà si´ na ma∏e grupy i pracujà w kàcikach lub w „laboratoriach”. Oko∏o 12.00 dzieci 
jedzà razem z wychowawczyniami i kucharkami lunch. Pos∏ugujà si´ „doros∏à” zastawà, samodzielnie nalewajà 
sobie wod´ do szklanek i nak∏adajà jedzenie, a „dy˝urny” odnosi naczynia na kuchenny wózek.

PodejÊcie pedagogiczne
Wizja dziecka w ˝∏obkach San Miniato wywodzi si´ z pedagogiki stworzonej przez w∏oskiego pedagoga Lorisa 
Malaguzziego. U jej podstaw le˝y przekonanie, ˝e dziecko od urodzenia posiada wiele zasobów i ogromny 
potencja∏. Wizja ma∏ego dziecka, jako bogatej i kompetentnej istoty ludzkiej, jest fundamentalnà zasadà pracy 
w ˝∏obkach w San Miniato. Ta filozofia wp∏ywa na wszystkie aspekty pracy w ˝∏obku – sposób, w jaki nauczy-
ciele wspó∏pracujà z dzieçmi i u∏atwiajà im proces uczenia si´, relacje z rodzinami dzieci i lokalnà spo∏ecznoÊcià, 
a tak˝e na zagospodarowanie przestrzeni w ˝∏obku i na jego wyposa˝enie. Wymaga od wychowawczyƒ zmia-
ny tradycyjnego, opiekuƒczego podejÊcia do dzieci – jak mówi∏ Loris Malaguzzi: „do pracy z utalentowanym 
dzieckiem potrzebujemy utalentowanych nauczycieli”.

Wizja dziecka jako „protagonisty” – osoby kompetentnej, aktywnej i spo∏ecznej, gotowej do szukania samo-
dzielnych doÊwiadczeƒ i konstruowania w∏asnej wiedzy – koliduje z powszechnie stosowanymi programami 
edukacyjnymi i wskaênikami oceny post´pów rozwoju dziecka. Dlatego w ̋ ∏obkach San Miniato nie stosuje si´ 
gotowych programów czy scenariuszy zaj´ç, a wychowawczynie koncentrujà si´ na tworzeniu mo˝liwoÊci do 
rozwijania potencja∏u dzieci, nie zaÊ na osiàganiu odgórnie zaplanowanych wskaêników.

Dziecko jest nieprzewidywalne – dlatego trzeba mu stwarzaç mo˝liwoÊci do wszechstronnego rozwo-
ju. Najwa˝niejsze jest nie to, co robià dzieci, ale jak to robià. Takie podejÊcie zak∏ada, ˝e program pracy 
z dzieçmi jest nieistotny. Dziecko wykorzystuje doÊwiadczenia do konstruowania w∏asnej wizji rzeczywistoÊci. 
Najwa˝niejsze jest podà˝anie za indywidualnymi potrzebami ka˝dego dziecka. Takie podejÊcie ma ogromny 
wp∏yw na zadania wychowawczyƒ, które pe∏nià bardziej funkcj´ tutora ni˝ nauczyciela. Kluczowym celem 
jest asystowanie dzieciom i stwarzanie im sytuacji poznawczych, by mog∏y samodzielnie si´ uczyç. Wa˝nym 
zasobem wychowawczyƒ jest umiej´tnoÊç milczenia i s∏uchania. Dobra wychowawczyni nigdy nie mówi przed 
dzieckiem, za dziecko ani w czasie, gdy mówi dziecko.

Zagospodarowanie przestrzeni
W przedszkolu na ka˝dym kroku natykamy si´ na lustra i zdj´cia dzieci – zawsze na wysokoÊci ich wzroku, co 
Êwiadczy o szacunku dla dzieci i pomaga im utrwalaç informacje o nich samych. Zdj´cia dzieci naklejone sà na 
szafkach z ubraniami, przy r´czniczkach, na szufladkach, do których dzieci wk∏adajà swoje rysunki.

W holu stoi suchy basen z pi∏eczkami – to miejsce, gdzie dzieci mogà si´ wyszaleç do woli: skaczà, wspinajà 
si´, przewracajà, nurkujà…

Podstawowe zabawki to klocki – du˝o drewnianych klocków umo˝liwiajàcych uk∏adanie ró˝norodnych kon-
strukcji. Nie ma plastikowych zabawek – lalek, samochodów. Sala podzielona jest na ró˝ne kàciki tematyczne 
– kàcik czytelniczy, kàcik do spania, kàcik komputerowy, kàcik „pi´knoÊci”. Znajdujà si´ w nich sprz´ty z real-
nego Êwiata: prawdziwa klawiatura komputera, puste pojemniczki po kosmetykach mam, szczotki do w∏osów, 
suszarka, stary telefon komórkowy. Nad kàcikami wiszà du˝e jasne drewniane ramy – w nich zdj´cia dzieci 
ilustrujàce, co mo˝na zrobiç w danym miejscu. Zdj´cia sà dla rodziców – pokazujà, co robi∏y ich dzieci, ale te˝ 
dla nowych dzieci – pomagajà w oswojeniu si´ ze ˝∏obkiem.

W „laboratorium” malarsko-konstrukcyjnym – poza farbami i glinà – znajduje si´ mnóstwo atrakcyjnych 
przedmiotów: szyszki, drewienka, muszelki, kamyki, patyczki, korki od butelek, Êrubki, druciki, suche liÊcie, 
guziki, kolorowe szklane kulki itp.
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OkreÊlenie dziecka mianem protagonisty i usytuowanie go w centrum zainteresowania, moim zdaniem, sprawia, ˝e:
  Traktuje si´ je podmiotowo poprzez podkreÊlenie jego osobowoÊci, wizerunku, potrzeb (zdj´cia dzieci umo˝liwiajàce wzajemne 

poznawanie, przyjmowanie dzieci z atencjà i ˝yczliwoÊcià, lustra pozwalajàce na obserwowanie siebie i innych, przywo∏ywanie 
dzieci, np. z placu zabaw, ka˝dego oddzielnie po imieniu, kontakt doros∏ego z dzieckiem na wysokoÊci wzroku malucha, tak aby 
nie dominowaç nad nim i nawiàzywaç z nim rozmow´ w kontakcie wzrokowym).

  Podà˝a si´ za dzieckiem, obserwujàc jego mo˝liwoÊci, potrzeby, cechy charakteru i humor oraz poziom aktywnoÊci. Wyrazem 
tego jest pozostawienie swobody w wyborze zabaw i zaj´ç, niezmuszanie do okreÊlonych zachowaƒ czy udzia∏u w z góry za-
planowanych czynnoÊciach.

  Dba si´ o pobudzanie ciekawoÊci i pasji badawczej dzieci, pozwalajàc na samodzielne doÊwiadczenie rzeczywistoÊci. Przyk∏adem 
tego jest tworzenie mo˝liwoÊci do samodzielnego rozwiàzywania problemów, pokonywania trudnoÊci (jedzenie, obs∏uga w∏asna, 
wspinanie si´ itp.). Zaj´cia i zabawy dzieci odbywajà si´ przy u˝yciu naturalnych materia∏ów i produktów (prawdziwe realne 
naczynia, narz´dzia, szyszki, muszle itp.). Dzieci majà mo˝liwoÊç samodzielnego wykonywania zadaƒ, badania i formu∏owania 
w∏asnych wniosków.

  Zwraca si´ uwag´ na w∏aÊciwà komunikacj´ w grupie i budowanie przyjaznych relacji poprzez spokojne i rzeczowe rozwiàzywanie 
konfliktów (zwracanie uwagi na negatywne emocje, zach´canie do wzajemnego przeproszenia poprzez podanie r´ki, ca∏us).

Teresa Kot, uczestniczka wizyty studyjnej w San Miniato

èród∏a informacji 
  Wizyta studyjna w ramach programu „Working for inclusion: the role of the early years workforce in addressing 

poverty and promoting social Inclusion”. Program jest finansowany przez European Community Programme for 
Employment and Social Solidarity oraz rzàd Szkocji : http://www.childreninscotland.org.uk/wfi/index.htm

  http://www.justlanded.com/english/Italy/Italy-Guide/Education/Pre-school-education
  Keir Bloomer, Brownen Cohen, Young children in charge. A small Italian community with big ideas for 

children, Children in Scotland 2008
  Aldo Fortunati, The education of young children as a community Project The experience of San Miniato, 

Edizioni Junior srl, Italy 2006

Wspó∏praca z rodzicami i dokumentacja
Ka˝dego roku w czerwcu organizowane sà pierwsze spotkania z rodzicami nowych dzieci, mogà to byç tak˝e 
spotkania indywidualne. Rodzice przez tydzieƒ lub d∏u˝ej mogà zostawaç z dzieckiem lub przychodziç na 
lunch. Uczestniczà w systematycznych spotkaniach organizowanych przez wychowawczynie, mogà tak˝e ko-
rzystaç z indywidualnych konsultacji. W paêdzierniku wychowawczynie przygotowujà informacje o adaptacji 
dziecka – jak funkcjonuje w ciàgu dnia, jakie ma relacje z innymi dzieçmi. Sporzàdzajà opisowà dokumentacj´ 
o ka˝dym dziecku – przed Êwi´tami otrzymujà jà rodzice. Informacje, jakie zabawki i ksià˝eczki lubià ich dzieci, 
pomagajà rodzicom w kupowaniu sensownych prezentów.

Dokumentacja jest bardzo wa˝nym narz´dziem do rejestrowania obserwacji dzieci przez wychowawczy-
nie. Ma charakter narracyjny i zawiera informacje dotyczàce dobrostanu dziecka i jego potrzeb. S∏u˝y do 
pog∏´biania wiedzy o nim i pomaga wychowawczyniom w tworzeniu ka˝demu dziecku najlepszych warunków 
rozwojowych. Dokumentacja pomaga te˝ w przekazywaniu rodzicom informacji o ich dziecku.

Opracowa∏a Teresa Ogrodziƒska
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Be∏˝yce
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej

Warszawa
 Fundacja Dzieci Niczyje
  Fundacja Rozwoju Dzieci

im. Jana Amosa Komeƒskiego

Poznaƒ
Instytut Małego Dziecka 
im. Astrid Lindgren

Polskie dobre praktyki



Fundacja powsta∏a w 1991 r. Jej g∏ównym dà˝eniem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja prowadzi wiele dzia∏aƒ skie-
rowanych bezpoÊrednio do dzieci i ich rodzin, m.in. pomoc psychologicznà, wsparcie edukacyjne, porady prawne, a tak˝e do profe-
sjonalistów, którzy majà stycznoÊç z dzieçmi i ich opiekunami w swojej codziennej pracy (szkolenia, konferencje, konsultacje). Po-
przez badania, dzia∏alnoÊç wydawniczà, kampanie spo∏eczne i rzecznictwo Fundacja stara si´ równie˝ wp∏ywaç na opini´ publicznà 
i decydentów. W szczególnoÊci zaanga˝owana jest w programy zwiàzane z bezpieczeƒstwem dzieci w Internecie, przeciwdzia∏aniem 
krzywdzeniu dzieci w krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej, opiekà nad dzieçmi uczestniczàcymi w procedurach prawnych oraz 
na rzecz dzieci – ofiar handlu i dzieci cudzoziemskich bez opieki. Prowadzi równie˝ dwie placówki pomocy bezpoÊredniej: Centrum 
Pomocy Dzieciom Mazowiecka i Praskie Centrum Dziecka i Rodziny oraz telefon zaufania dla dzieci i m∏odzie˝y 116-111. 

Do najwi´kszych sukcesów Fundacji Dzieci Niczyje (FDN) zaliczyç mo˝na m.in. tworzenie Przyjaznych Pokoi Przes∏uchaƒ Dzieci 
i kampani´ „Dzieciƒstwo bez Przemocy”, która wymiernie przyczyni∏a si´ do zmiany postaw spo∏ecznych w odniesieniu do przemo-
cy 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. 

Wi´cej informacji o Fundacji Dzieci Niczyje i jej dzia∏aniach mo˝na znaleêç na stronie internetowej: www.fdn.pl. 

Inspiracje
Program Dobry Rodzic – Dobry Start prowadzony jest przez Fundacj´ Dzieci Niczyje od 2007 r. Przy jego two-
rzeniu 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 eduka-
cyjnych dla rodziców, by∏y dokonania brytyjskiego National Society for Prevention of Cruelty Against Chil-
dren. 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.

Wiele doÊwiadczeƒ z innych krajów pokazuje dobitnie, ˝e dzia∏ania zapobiegawcze i wspierajàce sà o wie-
le efektywniejsze i skuteczniejsze, a tak˝e bardziej op∏acalne pod wzgl´dem finansowym ni˝ interwencja, 
w momencie 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 i 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 
np. k∏opoty finansowe, problemy w relacjach z partnerem czy doÊwiadczenie przemocy, uzale˝nienia – roÊnie 
ryzyko skrzywdzenia w∏asnego dziecka. Warto zatem wesprzeç rodziców ju˝ na samym poczàtku ich rodziciel-
skiej 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 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. 

Model wsparcia rodzin z ma∏ym dzieckiem konsultowano z lokalnymi partnerami. Pilota˝owy etap projek-
tu 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, z powodu pozytywnych rezultatów 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 pi´ciu dzielnicach: Praga-Po∏udnie, Praga-Pó∏noc, Targó-
wek, Wawer, Bia∏o∏´ka. Realizujà go zak∏ady opieki zdrowotnej, oÊrodki pomocy spo∏ecznej, poradnie psycho-
logiczno-pedagogiczne, szko∏y rodzenia, ˝∏obki oraz organizacje pozarzàdowe. Zaanga˝owane sà te˝ policja 
i zespo∏y kuratorskie. Wypracowany w tych dzielnicach model wspó∏pracy mi´dzy ró˝nymi instytucjami nosi 
nazw´ Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Ma∏ych Dzieci (LSPKMD). Do 2012 r. program ma objàç 
ca∏à Warszaw´. W latach 2010–2011 przewidziana jest te˝ jego pilota˝owa implementacja w wybranych gmi-
nach wiejskich w ramach projektu „Niewidzialne dzieci”, realizowanego przez Fundacj´ Rozwoju Dzieci im. 
Jana Amosa Komeƒskiego we wspó∏pracy z Fundacjà Dzieci Niczyje. 

Dobra praktyka

Dobry Rodzic – Dobry Start.  
Profilaktyka krzywdzenia ma∏ych dzieci.

Organizacja

Fundacja Dzieci Niczyje
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Dzia∏ania
Mo˝na wyró˝niç trzy podstawowe poziomy dzia∏ania Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Ma∏ych 
Dzieci:

1. Poziom informacji o programie Dobry Rodzic – Dobry Start
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´ czynni-
ków ryzyka krzywdzenia ma∏ych dzieci. Nale˝à do nich m.in.: z∏a sytuacja materialna, nieodpowiednie warun-
ki mieszkaniowe, bezrobocie, samotne rodzicielstwo, rodzice niepe∏noletni, uzale˝nienie, historia przemocy 
w rodzinie, depresja poporodowa, dziecko niepe∏nosprawne, dzieci z ró˝nych zwiàzków. Na podstawie tej 
listy opracowano ankiet´ „Rodzic i Dziecko”, która jest narz´dziem usprawniajàcym komunikacj´ mi´dzy po-
szczególnymi 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, rodzin´ nale˝y 
objàç programem i zapewniç jej wsparcie. 

Ocena czynników ryzyka wyst´pujàcych ewentualnie w danej rodzinie opiera si´ na wiedzy, doÊwiadczeniu 
i wyczuciu pracownika, który wype∏nia ankiet´. Niektóre czynniki, np. uzale˝nienia, przemoc w rodzinie, 
nawet jeÊli wyst´pujà samodzielnie, wskazujà, ˝e rodzina i dziecko muszà jak najszybciej otrzymaç pomoc 
i wsparcie.

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 zmo-
tywowania rodziny do skorzystania z oferowanego jej wsparcia.

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 prawni-

kiem,
 warsztatów umiej´tnoÊci rodzicielskich (spotkania raz w tygodniu przez 6 do 10 tygodni),
  jednorazowych spotkaƒ edukacyjnych, organizowanych raz na dwa tygodnie, na konkretne tematy 

dotyczàce wychowania ma∏ego dziecka (np. „Ma∏y terrorysta – jak radziç sobie z atakami z∏oÊci u dziecka”, 
„Zamiast klapsa – jak z szacunkiem i mi∏oÊcià stawiaç dziecku granice”),

  dni otwartych, 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 dzie-
ckiem, 

 materia∏ów edukacyjnych i publikacji.

Z oferty programu mogà korzystaç wszystkie rodziny z ma∏ymi dzieçmi, choç niektóre dzia∏ania, np. warsztaty 
czy 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 profe-
sjonalna, 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 znaleêç 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. 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. 
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Program Dobry Rodzic – Dobry Start nie przynosi∏by takich efektów, gdyby nie zaanga˝owa∏o si´ w niego 
równie˝ wiele instytucji i partnerów lokalnych. Bardzo istotne jest wsparcie nie tylko finansowe, ze strony 
Urz´du m.st. Warszawy oraz urz´dów poszczególnych dzielnic. 

Efekty 
Choç program dzia∏a dopiero od dwóch lat i nie ma jeszcze wyników pog∏´bionej ewaluacji, to na podstawie 
wypowiedzi zarówno rodziców, jak i profesjonalistów mo˝na zdecydowanie stwierdziç, ˝e przynosi on po-
zytywne efekty. Dzia∏anie LSPKMD wysoko oceniajà zaanga˝owani w jego realizacj´ profesjonaliÊci, którzy 
podkreÊlajà takie jego zalety, jak: interdyscyplinarnoÊç, lepsza komunikacja mi´dzy ró˝nymi s∏u˝bami, spraw-
niejsza identyfikacja rodzin, w których wyst´puje ryzyko krzywdzenia ma∏ych dzieci. Niewàtpliwie korzystne 
jest te˝ rozbudowanie bezp∏atnej oferty wsparcia dla rodziców ma∏ych dzieci w poszczególnych dzielnicach, 
która realizowana jest w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Rodzice równie˝ wysoko oceniajà wsparcie oferowane w ramach programu. Z wype∏nianych przez nich ewa-
luacji, np. po ukoƒczeniu warsztatów, wynika, ˝e pomog∏y im lepiej rozumieç emocje zarówno swoje, jak 
i dziecka, lepiej potrafià sobie z nimi radziç, lepiej rozumiejà etapy rozwoju dziecka i zwiàzane z nimi potrzeby 
dziecka, majà wi´cej wiary w swoje kompetencje wychowawcze, znajà ró˝ne techniki stawiania dziecku granic 
przy jednoczesnym poszanowaniu jego godnoÊci i integralnoÊci.

Jedna z mam po zakoƒczeniu warsztatów napisa∏a: „Uwa˝niej obserwuj´ swoje dziecko, potrafi´ trafniej odpo-
wiadaç na jego potrzeby, jestem bardziej opanowana, kiedy zaczyna p∏akaç, lepiej potrafi´ wyznaczaç granice”.

Inna stwierdzi∏a: „Podchodz´ do wszystkiego spokojniej, wiem, co si´ dzieje, a tak˝e wiem, ˝e dziecko nie robi 
mi tego na z∏oÊç, to etapy rozwoju, rozmawiam z nim, s∏ucha mnie uwa˝niej”.

Bez wàtpienia najwi´kszym plusem programu Dobry Rodzic – Dobry Start jest zaanga˝owanie wielu instytucji 
i partnerów lokalnych, dzi´ki czemu program jest znacznie bli˝ej rodzin i ich naturalnego Êrodowiska. Nie-
zwykle cenne okaza∏o si´ równie˝ wypracowanie interdyscyplinarnego schematu wspó∏pracy ró˝nych s∏u˝b 
w ramach Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Ma∏ych Dzieci, dzi´ki któremu mo˝na dotrzeç do ro-
dzin prze˝ywajàcych trudnoÊci i zaoferowaç im wsparcie, zanim dojdzie w nich do tragedii. Kolejnà zaletà jest 
powszechny charakter programu – ka˝dy rodzic w dzielnicach obj´tych programem otrzymuje Pakiet Dobrego 
Rodzica, dla ka˝dego wype∏niana jest te˝ ankieta „Rodzic i Dziecko”, dzi´ki czemu udaje si´ uniknàç stygma-
tyzacji rodzin. Ponadto w ramach programu oferowane jest ró˝norodne, bezp∏atne i d∏ugofalowe wsparcie, 
tak by ka˝da rodzina z ma∏ym dzieckiem, borykajàca si´ z trudnoÊciami, mog∏a znaleêç dla siebie odpowiednià 
pomoc. Najwa˝niejsze jest jednak pe∏ne szacunku, partnerskie podejÊcie do rodziców – to oni sà bowiem eks-
pertami najlepiej rozeznajàcymi si´ w swojej sytuacji i potrzebach!

Wi´cej informacji na temat programu mo˝na znaleêç na stronie: www.dobryrodzic.pl i w kwartalniku Dziecko 
Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka. Jak budowaç lokalny system profilaktyki krzywdzenia ma∏ych dzieci? 
Nr 2 (27) 2009, FDN, Warszawa. 

 

PodejÊcie pedagogiczne w edukacji rodziców
BezpoÊrednie wsparcie dla rodziców ma∏ych dzieci, oferowane w programie Dobry Rodzic – Dobry Start, to 
m.in.: konsultacje indywidualne i ma∏˝eƒskie, spotkania edukacyjne, czas wspólnej zabawy oraz warsztaty 
umiej´tnoÊci rodzicielskich. Spotkania warsztatowe dla rodziców opierajà si´ g∏ównie na systemowym ro-
zumieniu rodziny i zmian w niej zachodzàcych oraz psychologicznych aspektach rozwoju dziecka – zgodnie 
z teorià relacji z obiektem wi´zi Bolby’ego. Wykorzystujà te˝ elementy metod wychowawczych wg publikacji 
A. Mazlisch, E. Faber, Trening Zast´powania Agresji TZA ART. W programie sà tak˝e warsztaty „Wychowanie 
bez pora˝ek” Thomasa Gordona oraz warsztaty wykorzystujàce metod´ wideotreningu komunikacji. 

TrudnoÊci
Wypracowanie i rozszerzanie systemu by∏o i jest zadaniem ambitnym, czasoch∏onnym i wymagajàcym du˝ego 
zaanga˝owania nie tylko pracowników Fundacji, lecz tak˝e pozosta∏ych instytucji realizujàcych program. 
Poczàtkowà trudnoÊcià w dzia∏aniu programu, a w szczególnoÊci LSPKMD, by∏a pewna nieufnoÊç mi´dzy jego 
realizatorami, wynikajàca g∏ównie z braku doÊwiadczeƒ ze wzajemnej wspó∏pracy, która u∏atwia∏aby wzajem-
ne kontaktowanie si´. Wyst´powa∏y te˝ wàtpliwoÊci zwiàzane z zakresem kompetencji poszczególnych s∏u˝b. 
Du˝à trudnoÊcià w konstruowaniu schematu przekazywania danych by∏a równie˝ bardzo restrykcyjna ustawa 
o ochronie danych osobowych obowiàzujàca w Polsce. Kolejnym wyzwaniem stojàcym przed programem jest 
niewystarczajàcy poziom zaanga˝owania Êrodowiska medycznego, zw∏aszcza lekarzy, których rola w profilak-
tyce krzywdzenia ma∏ych dzieci jest niezwykle istotna. Cz´sto sà oni jedynymi osobami spoza rodziny, które 
majà kontakt z dzieckiem i mogà zauwa˝yç, czy dzieje si´ z nim coÊ niepokojàcego. 

Jednak dwa lata wdra˝ania programu pokazujà, ˝e uda∏o si´ zbudowaç zaufanie pomi´dzy poszczególnymi 
partnerami. Wspó∏praca uk∏ada si´ coraz lepiej i coraz skuteczniej udaje si´ motywowaç rodziców ma∏ych 
dzieci do szukania dla siebie pomocy.

èród∏a finansowania 
Program realizowany jest dzi´ki funduszom pozyskanym od World Childhood Foundation, Fundacji 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. 
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Instytut Ma∏ego Dziecka im. Astrid Lindgren (IMD) jest organizacjà pozarzàdowà, która ponad 16 lat dzia∏a w obszarze wspar-
cia rozwoju i edukacji ma∏ego dziecka. W tym czasie zrealizowaliÊmy kilkadziesiàt projektów o zasi´gu lokalnym, krajowym 
i mi´dzynarodowym.

Misjà Instytutu Ma∏ego Dziecka jest budowanie kultury ma∏ego dziecka jako integralnej cz´Êci demokratycznego spo∏eczeƒstwa. 
W swoich dzia∏aniach IMD promuje znaczenie wczesnego dzieciƒstwa i dobrej jakoÊci edukacji dla rozwoju cz∏owieka.

Dla IMD istotne sà jakoÊç pracy, wysokie standardy i poszukiwanie nowych idei. Czerpiemy z najlepszych wzorców Êwiatowych, 
wspó∏pracujàc z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, oÊrodkami i organizacjami pracujàcymi na rzecz ma∏ych dzieci. Stale 
rozwijamy swoje kompetencje, poniewa˝ uwa˝amy, ˝e ma∏e dzieci potrzebujà wysoko wykwalifi kowanych ekspertów. Szkolimy si´ 
w zagranicznych placówkach i oÊrodkach akademickich z USA, Czech, ze S∏owacji, z Holandii, Niemiec, Anglii i Francji.

Programy Instytutu kierowane sà do ma∏ych dzieci (od urodzenia do 7. roku ˝ycia) i ich najbli˝szego Êrodowiska – Êrodowiska 
rodzinnego i edukacyjnego oraz wszystkich uczestników przestrzeni publicznej, w której ˝yjà ma∏e dzieci. IMD prowadzi 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. 

Wa˝nym zadaniem organizacji jest tworzenie i upowszechnianie modelowych rozwiàzaƒ w obszarze opieki rozwojowej i edukacji 
ma∏ych dzieci, które przyczyniajà si´ do poprawy ich jakoÊci ˝ycia w Polsce. 

IMD w swoich dzia∏aniach ∏àczy nowoczesnà wiedz´ i praktyk´ psychologiczno-pedagogicznà z doÊwiadczeniem, jakie uda∏o nam 
si´ uzyskaç przez kilkanaÊcie lat aktywnej dzia∏alnoÊci. Interdyscyplinarny zespó∏ specjalistów (psychologów, pedagogów, nauczy-
cieli przedszkolnych, socjologów, trenerów) pracuje na podstawie podejÊcia IMD – innowacyjnego podejÊcia skoncentrowanego na 
perspektywie ma∏ego dziecka. 

Wspierajà nas ludzie ró˝nych profesji (ekonomiÊci, prawnicy, ewaluatorzy, superwizorzy, lokalni liderzy), dla których istotne sà 
sprawy ma∏ych dzieci i ich miejsce w spo∏eczeƒstwie demokratycznym.

Wi´cej informacji o Instytucie Ma∏ego Dziecka mo˝na znaleêç na stronie www.imd.org.pl.

Historia
Nasza organizacja zosta∏a powo∏ana do ˝ycia w szczególnym okresie intensywnych przemian ustrojowych 
i budowania spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Nasze poczàtki si´gajà 1993 r., kiedy to zacz´liÊmy dzia∏aç 
jako Stowarzyszenie „Pracownia Dzia∏aƒ Twórczych”. Jako jedni z pierwszych w Polsce i pierwsi w Poznaniu 
zacz´liÊmy promowaç znaczenie wczesnego dzieciƒstwa i wczesnej, dobrej jakoÊci edukacji dla ̋ ycia cz∏owieka, 
jego sukcesów edukacyjnych, zawodowych i ˝yciowych.

Poczàtkowo dzia∏ania Stowarzyszenia koncentrowa∏y si´ na dzieciach pochodzàcych z rodzin w trudnej sy-
tuacji ˝yciowej. Program zak∏ada∏ systemowà prac´ z ca∏ym Êrodowiskiem dziecka – Êrodowiskiem rodzinnym 
i szkolnym oraz szerszym Êrodowiskiem lokalnym.

W po∏owie lat 90. zaobserwowaliÊmy, ̋ e us∏ugi opiekuƒczo-edukacyjne, dost´pne dla dzieci od urodzenia do 6. roku 
˝ycia, by∏y ograniczone do przedszkoli i ˝∏obków, a praktyk´ pedagogicznà w tych miejscach oparto na kontroli 
i dyscyplinie, biernoÊci i braku poszanowania autonomii dzieci. PoszukiwaliÊmy zatem mo˝liwoÊci rozwijania si´ 
i dzia∏ania w obszarze rozwoju i edukacji ma∏ego dziecka oraz szeroko poj´tej prewencji spo∏ecznej. Od 2001 r. 
strategicznym sponsorem naszej organizacji zosta∏a Fundacja Bernarda van Leer z Holandii. Wspó∏praca z nià oraz 
spotkanie z Henriette Heimgaertner – konsultantkà tej Fundacji – wp∏yn´∏y na rozwój i zmiany ca∏ej organizacji. 

Od 2006 r. dzia∏amy jako Instytut Ma∏ego Dziecka im. Astrid Lindgren na rzecz wszystkich ma∏ych dzieci od 
urodzenia do 7. roku ˝ycia oraz ich najbli˝szego Êrodowiska rodzinnego i edukacyjnego. Prowadzimy aktywnà 
i otwartà dzia∏alnoÊç, która jest adresowana zarówno do profesjonalistów, jak i do ró˝nych grup spo∏ecznych. 
Instytut inicjuje szersze zmiany spo∏eczne w obszarze budowania kultury ma∏ych dzieci oraz podnoszenia 
jakoÊci ich ˝ycia w Polsce. 

PodejÊcie pedagogiczne
Instytut chce pe∏niç wa˝nà funkcj´ w tworzeniu demokratycznych praktyk dla rozwoju ma∏ych dzieci i wspie-
raç ich integracj´ w spo∏eczeƒstwie, a tym samym wp∏ywaç na ich jakoÊç ˝ycia w Polsce i przyczyniaç si´, 
w d∏ugofalowej perspektywie, do rozwoju spo∏ecznego i gospodarczego.

Najistotniejszà zmianà, której dokonaliÊmy w ciàgu ostatnich lat, jest wypracowanie autorskiego i innowa-
cyjnego w Polsce podejÊcia skoncentrowanego na dziecku (podejÊcie IMD), opartego na najnowszej wiedzy 
z obszaru edukacji wczesnodzieci´cej oraz rozwoju wczesnodzieci´cego. 

PodejÊcie Instytutu Ma∏ego Dziecka okreÊla naszà specyfi k´ i sposób pracy na rzecz dzieci. Jest skoncen-
trowane na perspektywie dziecka, czyli uwzgl´dnianiu jego potrzeb i praw w przestrzeni spo∏ecznej – ro-
dzinnej, edukacyjnej i publicznej. PodejÊcie IMD zosta∏o wypracowane na podstawie wiedzy i doÊwiadczenia 
interdyscyplinarnego zespo∏u Instytutu. IMD kieruje si´ tym podejÊciem we wszystkich swoich dzia∏aniach, 
koncentrujàc si´ na uwzgl´dnianiu: indywidualnoÊci, ró˝norodnoÊci, partycypacji dzieci, kontekstu ich ˝ycia 
oraz rozwoju w codziennoÊci.

Organizacja

Instytut Ma∏ego Dziecka 
im. Astrid Lindgren 
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Na podstawie podejÊcia IMD powsta∏a nasza wizja, która zak∏ada, ˝e:
„Instytut Ma∏ego Dziecka im. Astrid Lindgren upowszechnia i wprowadza innowacyjne modelowe rozwiàzania 
na rzecz rozwoju i edukacji ma∏ych dzieci. 

Rozwiàzania te sà wysokiej jakoÊci i u˝ytecznoÊci. Opierajà si´ na rozpoznaniu potrzeb, solidnej wiedzy 
i doÊwiadczeniu oraz poszanowaniu praw ma∏ych dzieci w przestrzeni spo∏ecznej – rodzinnej, edukacyjnej 
i publicznej. 

IMD jest organizacjà, która bierze odpowiedzialnoÊç spo∏ecznà za tworzenie demokratycznych warunków 
rozwoju ma∏ych dzieci i jakoÊç ich ˝ycia”.

Dzia∏ania
Instytut prowadzi ró˝norodne dzia∏ania na rzecz ma∏ych dzieci i ich miejsca w przestrzeni spo∏ecznej – rodzin-
nej, edukacyjnej i publicznej. G∏ówne obszary naszych dzia∏aƒ to: 
1. Wspieranie rozwoju ma∏ych dzieci i ich rodzin 
2. Wspieranie Êrodowiska edukacyjnego 
3. Prowadzenie akcji spo∏ecznych 
4. Tworzenie i upowszechnianie modelowych rozwiàzaƒ 

OpracowaliÊmy i wdra˝amy programy dla ma∏ych dzieci i ich rodzin, np. projekt „Wsparcie na Starcie”, któ-
rego celem jest wszechstronne wspieranie rozwoju i uczenia si´ dzieci od urodzenia do 6 lat oraz wspieranie 
rodziców w ich roli rodzicielskiej. W ramach projektu prowadzimy: grupy zabawowe, Klub Dwulatka, Ma∏e 
Przedszkole, Grup´ Przedszkolnà IMD, Klub Przedszkolaka, konsultacje psychologiczne i warsztaty dla rodzi-
ców ma∏ych dzieci.

JesteÊmy autorami programów szkoleniowych dla profesjonalistów oraz modelowych rozwiàzaƒ w obszarze 
opieki rozwojowej i edukacji ma∏ego dziecka (wi´cej informacji na naszej stronie internetowej www.imd.org.pl). 

Dà˝ymy do wprowadzania zmian spo∏ecznych na rzecz ma∏ych dzieci poprzez akcje spo∏eczne, konferencje, 
publikacje, lobbing i zmiany w prawie. InicjowaliÊmy powstanie ogólnopolskiego Partnerstwa na rzecz Rozwo-
ju i Edukacji Ma∏ych Dzieci oraz platformy „Patch-work” – nieformalnej sieci matek – liderek oraz organizacji 
i grup mamowych. 

Podnosimy ÊwiadomoÊç w∏adz lokalnych na temat wspierania rozwoju ma∏ych dzieci, znaczenia wczesnej 
edukacji, wprowadzania d∏ugofalowych rozwiàzaƒ systemowych. Bierzemy udzia∏ w zespo∏ach ekspertów 
powo∏ywanych na poziomie rzàdowym i samorzàdowym, zarówno w administracji publicznej, jak i sektorze 
pozarzàdowym. JesteÊmy miejscem, które stawia sobie za zadanie aktywne wp∏ywanie na kszta∏t polityki 
spo∏ecznej miasta i regionu.

TrudnoÊci
Instytut prze˝ywa problemy, takie jak wi´kszoÊç organizacji pozarzàdowych w Polsce, dzia∏ajàcych w podob-
nym obszarze:
 brak stabilnych êróde∏ finansowania prewencyjnych dzia∏aƒ na rzecz ma∏ych dzieci,
  ograniczone Êrodki na dzia∏ania instytucjonalne, zwiàzane ze sferà promocji, zarzàdzania i organizacjà pracy.

Wcià˝ brak jest rozwiàzaƒ systemowych, mogàcych zapewniç trwa∏oÊç i zrównowa˝ony rozwój dla tego typu 
organizacji pozarzàdowych.

RównoczeÊnie, poniewa˝ IMD wprowadza du˝o innowacji w obszarze rozwoju i edukacji ma∏ego dziecka, na-
potyka liczne stereotypy i uprzedzenia zwiàzane z uwzgl´dnieniem praw i potrzeb ma∏ych dzieci w przestrzeni 
publicznej oraz miejsca dzieci w przestrzeni spo∏ecznej.

èród∏a finansowania 
Aktualnie nasze dzia∏ania finansujà: Fundacja Bernard van Leer, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Program 
„Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”, Urzàd Miasta Poznania – Wydzia∏ Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych, Regionalny 
OÊrodek Polityki Spo∏ecznej w Poznaniu. Prowadzimy równie˝ dzia∏alnoÊç gospodarczà, której zyski przezna-
czamy na cele statutowe Instytutu.

Efekty 
Instytut Ma∏ego Dziecka im. Astrid Lindgren to przede wszystkim przyjazna, demokratyczna przestrzeƒ 
dla ma∏ych dzieci i ich rodzin oraz profesjonalistów, którzy chcà tworzyç dobre warunki rozwojowe dla 
najm∏odszych przedstawicieli ˝ycia spo∏ecznego.

Instytut Ma∏ego Dziecka:
 stworzy∏ innowacyjne PodejÊcie IMD, na podstawie którego realizuje wszystkie swoje dzia∏ania; 
  opracowa∏ i wdro˝y∏ autorskie programy szkoleniowe dla profesjonalistów pracujàcych na rzecz dzieci 

od urodzenia do 7. roku ˝ycia:
–  model wewn´trznego szkolenia skoncentrowanego na perspektywie ma∏ego dziecka dla konsultantów 

Grup Zabawowych i nauczycieli przedszkolnych,
– model alternatywnych form opieki rozwojowej dla dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia,
– model wsparcia oddolnych inicjatyw matek – upowszechnienie idei centrów matek; 

  przeprowadzi∏ kilka wa˝nych akcji spo∏ecznych: „Rusz Wózkiem, Rusz Âwiatem”, „Przedszkole dla Ka˝dego”, 
„Wsparcie na Starcie”;

  stworzy∏ i upowszechni∏ modelowe rozwiàzania w obszarze opieki rozwojowej i edukacji ma∏ych dzieci 
oraz wsparcia ich rodzin, m.in. alternatywne formy opieki rozwojowej dla dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia;

  wyda∏ kilkanaÊcie publikacji z zakresu wczesnego dzieciƒstwa, rozwoju i edukacji ma∏ego dziecka oraz 
wsparcia liderów oddolnych inicjatyw.

Najwa˝niejszà sprawà w Instytucie Ma∏ego Dziecka jest wra˝liwoÊç na perspektyw´ dziecka i uwzgl´dnianie jej 
w codziennej pracy. Przestrzeƒ Instytutu to przestrzeƒ, gdzie sprawy dzieci sà traktowane powa˝nie i z uwagà. 
Zespó∏ IMD potrafi realizowaç swoje dzia∏ania w taki sposób, ˝e ta perspektywa jest dominujàca i obecna. 

W IMD wa˝na jest jakoÊç, spójnoÊç i u˝ytecznoÊç realizowanych dzia∏aƒ. Bliskie jest nam przekonanie, ˝e sami 
„tworzymy drog´, po której kroczymy”. 

Na tym etapie dzia∏aƒ IMD jest gotowy dzieliç si´ swojà wiedzà i doÊwiadczeniem, upowszechniajàc dobre 
praktyki i modelowe rozwiàzania.

Istotne jest równie˝ to, ˝e budujàc kultur´ ma∏ego dziecka, patrzymy na swoje dzia∏ania zarówno z perspekty-
wy indywidualnych dzieci, jak i z perspektywy spo∏ecznej i rozwoju gospodarczego.
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Opinie o IMD: 
„(…) Wsparcie, które mo˝na uzyskaç w IMD, jest tak samo cenne, jak panujàca tam niemal rodzinna atmosfera” 
(Hanna, mama Martusi).

„(…) Dzi´ki cudownym Paniom prowadzàcym, dzieci z przyjemnoÊcià oddajà si´ twórczym zabawom, uczà 
si´ przebywania w grupie, interakcji z innymi dzieçmi i doros∏ymi. Spotkania grup zabawowych, w których 
uczestniczymy, uczà mnie za ka˝dym razem czegoÊ nowego o moim synku (…)” (Karolina, mama Zaka).

„(…) Instytut Ma∏ego Dziecka im. Astrid Lindgren zgromadzi∏ osoby o wysokich kompetencjach psycholo-
gicznych i pedagogicznych. Sà to fachowcy, w najlepszym tego s∏owa znaczeniu, którzy nie tylko nieustajàco 
doskonalà swoje kompetencje, ale nie braknie im zapa∏u, odwagi i umiej´tnoÊci stawiania sobie nowych 
wyzwaƒ. Zespó∏ ten, realizujàc poprzednie projekty, zdoby∏ ogromne doÊwiadczenie w urzeczywistnianiu 
trudnych pomys∏ów, które zapewne b´dà mu potrzebne w realizacji tego istotnego przedsi´wzi´cia” (prof. dr 
hab. Lidia Cierpia∏kowska).

Agnieszka Tkaczyƒska
Instytut Ma∏ego Dziecka im. Astrid Lindgren
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Nasz oÊrodek przedszkolny dzia∏a przy OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej (OPS) w Be∏˝ycach (13 739 mieszkaƒców) w woj. lubelskim. 
Najwi´ksze problemy spo∏eczne w naszej gminie to przede wszystkim bezrobocie, bezradnoÊç rodzin w sprawach opiekuƒczo-wy-
chowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz przemoc domowa. 

Celem pomocy spo∏ecznej jest umo˝liwienie rodzinom przezwyci´˝ania trudnych sytuacji ̋ yciowych, których nie sà w stanie poko-
naç same. Jednym z obowiàzkowych zadaƒ gminy, które powinno byç realizowane przez oÊrodki pomocy spo∏ecznej, jest tworzenie 
gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzinà. Pomoc dzieciom ˝yjàcym w rodzinach dysfunkcyjnych, pozbawio-
nych godnego dzieciƒstwa i dost´pu do edukacji, to najwa˝niejsze i najtrudniejsze zadanie OPS. Rodzina, która otrzymuje pomoc 
pieni´˝nà z pomocy spo∏ecznej, cz´sto nie uwzgl´dnia potrzeb dzieci, zw∏aszcza najm∏odszych. Rodzice uwa˝ajà, ˝e wystarczy je-
dynie zaspokoiç podstawowe potrzeby dzieci, takie jak ubranie i jedzenie. Nie czujà i nie rozumiejà potrzeby wspomagania rozwoju 
dziecka oraz znaczenia wczesnej edukacji.

Historia
Bywajàc razem z innymi pracownikami socjalnymi w domach rodzin z ma∏ymi dzieçmi, cz´sto widzia∏am ró˝ne 
obrazy z ich ˝ycia: trudne warunki mieszkaniowe, zaniedbane, brudne pokoje, w których dzieci przebywa∏y, 
brak zabawek, ksià˝ek, bloków do rysowania, plasteliny. W szkole dzieci te by∏y odrzucane przez rówieÊników, 
mia∏y gorsze wyniki w nauce. Od 1999 r. ˝adne dziecko naszych podopiecznych nie chodzi∏o do przedszkola, 
przede wszystkim z powodów finansowych, ale te˝ dlatego, ˝e rodzice nie rozumieli potrzeb edukacyjnych 
dzieci. Rodzina, cz´sto izolowana spo∏ecznie, zamyka∏a si´ w swoim domu. Brak aspiracji zawodowych u ro-
dziców przenosi∏ si´ na dzieci, które nie widzia∏y potrzeby kszta∏cenia si´. Stawa∏y si´ one, jak ich rodzice, tzw. 
rezydentami pomocy spo∏ecznej – wielopokoleniowo korzystajàc ze Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej, uzale˝ni∏y 
si´ od niej. Jest to jeden z najtrudniejszych problemów w pomocy spo∏ecznej. Niestety, brakuje pomys∏ów na 
jego rozwiàzanie.

Wszystko zmieni∏o si´ w 2006 r., kiedy Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeƒskiego og∏osi∏a konkurs „Szansa 
dla Najm∏odszych”. PomyÊla∏am wtedy, ˝e musz´ zrobiç wszystko, aby dzieci klientów pomocy spo∏ecznej te˝ 
dosta∏y swojà szans´. Z Fundacji otrzymaliÊmy grant w wysokoÊci 5300 z∏ na prowadzenie zaj´ç edukacyjnych 
dla ma∏ych dzieci. Z najubo˝szych, dysfunkcyjnych, wykluczonych spo∏ecznie rodzin wybraliÊmy grup´ 15 
dzieci i ich rodziców. Zaj´cia odbywa∏y si´ 2 razy w tygodniu po 4,5 godziny, dla rodziców – 2 razy w miesiàcu 
odbywa∏y si´ warsztaty psychoedukacyjne oraz konsultacje indywidualne ze specjalistami (psycholog, peda-
gog, logopeda). ̧ àcznie w latach 2006–2008 w zaj´ciach wzi´∏o udzia∏ 90 dzieci (po 30 dzieci w ka˝dym roku), 
w 2009 r. – 17 dzieci. Mamy ju˝ 21 absolwentów. Dzi´ki Êrodkom uzyskanym z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Spo∏ecznej (15 tys. z∏), Regionalnego OÊrodka Polityki Spo∏ecznej (3 tys.), Lubelskiego Urz´du Wojewódzkiego 
(8 tys.) oraz przekazanym przez samorzàd, w latach 2006–2008 prowadziliÊmy zaj´cia w dwóch grupach. 
Obecnie, z uwagi na trudnoÊci lokalowe, mamy jednà grup´ dzieci.

Wp∏yw zaj´ç edukacyjnych na dzieci i ich rodziny przeszed∏ nasze najÊmielsze oczekiwania. Nareszcie 
znaleêliÊmy sposób pomocy pozafinansowej dla naszych rodzin, przynoszàcy wyjàtkowo dobre efekty.

Dzia∏ania 
Jako jedyny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w woj. lubelskim od 2006 r. prowadzimy zaj´cia edukacyjno-wy-
chowawcze dla dzieci z rodzin, które korzystajà z systemu pomocy spo∏ecznej. Przez 5 dni w tygodniu po 
4 godziny dzieci bezp∏atnie uczestniczà w zaj´ciach. Uczà si´ i bawià zarówno one, jak i ich rodzice. Zaj´cia 
prowadzone sà wed∏ug programu „Dobry start przedszkolaka” Fundacji Komeƒskiego. Prowadzi je pedagog, 
wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Be∏˝ycach oraz pracownik socjalny – wielolet-
nia wychowawczyni w Êwietlicy Êrodowiskowej, z du˝ym doÊwiadczeniem i znajomoÊcià lokalnego Êrodowiska, 
majàca bardzo dobry kontakt z rodzicami. 

Rodzice pe∏nià dy˝ury (zawsze jedno z nich pomaga w prowadzeniu zaj´ç), aktywnie w∏àczajà si´ w przygo-
towanie ró˝norodnych imprez, np. „Wspólnej Wigilii”. Rodzice mogà skorzystaç z konsultacji z wymienionymi 
wy˝ej specjalistami. Zapraszamy ich równie˝ na warsztaty, uczàc, jak gospodarowaç bud˝etem domowym, 

Organizacja

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Be∏˝ycach

Dobra praktyka

Nasze pierwsze przedszkole
Wyrównywanie szans dzieci z rodzin zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym. 
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(orzeczenie o wczesnym wspomaganiu od 1 roku), przychodzi∏ z mamà. Grupa go akceptowa∏a, dzieci wiedzia∏y, 
˝e Kacper chce byç z mamà i obserwuje zaj´cia, nie w∏àczajàc si´. Po dwóch miesiàcach sta∏ si´ „cud”: Kacper 
mówi, bawi si´ z rówieÊnikami i nie ma przy nim mamy. Dzieci wo∏ajà: „Kacper bawi si´, Kacper mówi, Kacper 
jest super”. Jest to jedyne miejsce w gminie, gdzie takie dziecko mo˝e przyjÊç i zostaç, bez wzgl´du na to, czy 
rodzina korzysta ze Êwiadczeƒ OPS. Mama Kacpra (45 lat) mówi, ˝e gdyby nie nasza pomoc, to jej syn trafi∏by 
do szko∏y specjalnej. Nikt nie chcia∏ mu pomóc. 

Wp∏yw na rodziców
Bardzo du˝e i widoczne efekty naszej pracy obserwujemy u rodziców. Cz´sto zaniedbane matki, które zamkni´te 
w swoim domu izolowa∏y si´ od spo∏eczeƒstwa, sta∏y si´ kobietami aktywnymi zawodowo. Do koƒca 2009 r. 
8 matek i 2 ojców podj´∏o prac´ (m.in. jako szatniarka, sprzedawca, kucharka, pomoc, kierowca, florystka), 
wielu uczestników naszych warsztatów uczestniczy∏o w kursach podnoszàcych kwalifikacje zawodowe. Kiedy 
dzieci by∏y na zaj´ciach, rodzice mogli szukaç w tym czasie pracy. Mama 5-letniej Asi, odkàd jej córka chodzi 
na zaj´cia, nareszcie ma powód, ˝eby si´ ubraç i zrobiç makija˝: „Musz´ jakoÊ wyglàdaç” – mówi.

Mama Dawida, zaniedbana 39-letnia kobieta, sta∏a si´ otwarta: „DodaliÊcie mi skrzyde∏” – powiedzia∏a pra-
cownikowi socjalnemu. Podj´∏a prac´ w sklepie, dba o siebie i o dom. Rodzice, którzy spotykajà si´ na zaj´ciach, 
zawiàzujà przyjaênie, a ich dzieci razem si´ bawià i pomagajà sobie. Niezwykle cennà rzeczà jest bezp∏atny 
dost´p do organizowanych przez nas zaj´ç. Tata Mateusza (5 lat) i Kacpra (3 lata) powiedzia∏: „Nigdy nie 
by∏oby nas staç na przedszkole, ˝ona nie pracuje, ja dorywczo na budowach. By∏o mi wstyd, ˝e inne dzieci 
chodzà do przedszkola, a moje ch∏opaki nie. Teraz ∏zy mi same lecà, jak mi pokazujà ró˝ne prace albo literki 
w gazecie rozpoznajà”.

Integracja spo∏eczna
Nasze pierwsze przedszkole bardzo dobrze zaadaptowa∏o si´ w szkole. Dzieci uczestniczàce w zaj´ciach edu-
kacyjno-wychowawczych nie sà naznaczone jako te najbiedniejsze, korzystajàce z pomocy spo∏ecznej. Dyrek-
tor szko∏y, nauczyciele i uczniowie z sympatià i zrozumieniem traktujà nasze dzieci. Wiedzà, jak wa˝ne jest 
w przysz∏oÊci udzielanie dzieciom i rodzicom takiej w∏aÊnie pomocy.

Dzi´ki naszym doÊwiadczeniom mo˝emy powiedzieç, ˝e zorganizowanie takich zaj´ç edukacyjno-wychowaw-
czych to bardzo efektywne rozwiàzanie dla systemu pomocy spo∏ecznej w Polsce, z którego mogà korzystaç 
OPS. Oddzia∏ywaniem obj´te sà nie tylko dzieci, lecz tak˝e ca∏e rodziny. Jest to idealny, sprawdzony rodzaj 
pomocy pozafinansowej, który wyzwala w rodzinach aktywnoÊç do szukania rozwiàzaƒ ich trudnej sytuacji 
˝yciowej. Mamy nadziej´, ˝e dzieci i ich rodziny obj´te tà formà pomocy wyjdà z systemu pomocy spo∏ecznej. 
Stanà si´ ludêmi wykszta∏conymi, którzy b´dà radziç sobie bez pomocy instytucji. 

Anna Chmielewska
kierowniczka OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Be∏˝ycach

z uwzgl´dnieniem potrzeb dziecka (zamiast kupiç papierosy, kup dziecku ksià˝k´, dlaczego plastelina jest tak 
wa˝na i potrzebna, dlaczego nie trzeba kupowaç gazowanych napojów i gotowych produktów dla dzieci, jak 
bawiç si´ ze swoimi dzieçmi). 

TrudnoÊci
Poczàtkowo rodzice niech´tnie korzystali z porad i konsultacji, by∏a to dla nich nowa i nieznana forma pomo-
cy. TrudnoÊç organizacyjnà, którà napotkaliÊmy, stanowi∏o znalezienie odpowiedniego miejsca do prowadzenia 
zaj´ç. Poczàtkowo (w 2006 r.) oddaliÊmy dzieciom naszà sal´ konferencyjnà, co by∏o utrudnieniem, ale dawa∏o 
du˝o radoÊci, kiedy zza Êciany dochodzi∏ Êpiew i Êmiech szcz´Êliwych dzieci. Jednak z powodu przepisów 
bhp nie mogliÊmy dalej prowadziç w niej zaj´ç. Obecnie odbywajà si´ one w Zespole Szkó∏ im. Jana Paw∏a II 
w Be∏˝ycach. Wspó∏praca z dyrekcjà szko∏y uk∏ada si´ bardzo dobrze. Nasze dzieci mogà korzystaç z basenu, 
biblioteki, sali gimnastycznej i korekcyjnej. Uczestniczà aktywnie w ˝yciu szko∏y, np. specjalnie dla nich klasa 
II przygotowa∏a przedstawienie „Na straganie”. Dzieci sà zapraszane na wszystkie imprezy okolicznoÊciowe, 
msze i apele z okazji dnia patrona szko∏y Jana Paw∏a II. 

èród∏a finansowania
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Be∏˝ycach, jako placówka prowadzàca zaj´cia edukacyjno-wychowawcze, do-
staje Êrodki samorzàdowe przyznawane w bud˝ecie OPS i zatwierdzane przez Rad´ Miejskà w Be∏˝ycach 
– ok. 20 tys. z∏ rocznie (wynagrodzenia dla prowadzàcych zaj´cia, zakup materia∏ów i wyposa˝enia itp.). 
Nie ponosimy kosztów utrzymania pomieszczenia: wody, Êwiat∏a, ogrzewania. Poza tym wsparcia finanso-
wego udzielajà nam Lubelski Urzàd Wojewódzki, Regionalny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Lublinie, Gminna 
Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Be∏˝ycach.

Koszty organizacji tych zaj´ç sà niewielkie, ale efekty bardzo du˝e. Zadanie realizowane przez nas w postaci 
organizacji zaj´ç edukacyjno-wychowawczych zostało na stałe wpisane do bud˝etu gminy.

Efekty

Wp∏yw na dzieci
Dzieci, które w 2006 r. przysz∏y na pierwsze zorganizowane przez nas zaj´cia, mia∏y bardzo du˝e braki rozwojo-
we, nie posiada∏y dost´pu do ksià˝ek czy pomocy edukacyjnych. Pi´cioletnia Julia po raz pierwszy na naszych 
zaj´ciach zobaczy∏a flamaster, nie wiedzia∏a, co zrobiç z plastelinà. Dzisiaj jest uczennicà, która osiàga bardzo do-
bre wyniki w nauce. Mamy wielu absolwentów „naszego przedszkola”, z których jesteÊmy dumni, bo dobrze radzà 
sobie w szkole. Z relacji nauczycieli, którzy ich uczà, wynika, ̋ e wyró˝niajà si´ na tle klasy, np. podczas przedsta-
wienia w szkole „Kozio∏ka Mato∏ka” to w∏aÊnie te dzieci pierwsze zadawa∏y pytania: „Skàd do nas przyjecha∏eÊ?”, 
„Czy lubisz dzieci?”, „Kto jest autorem ksià˝ki?”. Nasze dzieci ch´tnie wykonujà ró˝ne prace na rzecz klasy 
i szko∏y, biorà udzia∏ w przedstawieniach, konkursach, z udzia∏em rodziców wykonujà prace plastyczne. Poza tym 
nauczyciele majà lepszy kontakt z rodzicami, widzà ich wi´ksze zainteresowanie post´pami w nauce (gdy do 
szko∏y chodzi∏o starsze rodzeƒstwo, istnia∏ problem kontaktów z rodzicami, dzieci by∏y nieprzygotowane).

Z relacji paƒ prowadzàcych zaj´cia wynika, ̋ e dzieci stajà si´ bardziej otwarte, wra˝liwe, nabywajà umiej´tnoÊci 
spo∏eczne, które sà tak wa˝ne w dalszej nauce, gdy˝ dzi´ki nim dzieci rozwijajà swoje talenty. 

Jeszcze innym efektem, który osiàgn´liÊmy, jest to, ˝e na nasze zaj´cia przychodzà dzieci, które z ró˝nych 
przyczyn nie ucz´szczajà do samorzàdowego przedszkola. Kacper (5 lat) nie mówi∏, nie bawi∏ si´, by∏ zal´kniony 
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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 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. Dzia∏amy 
we wspó∏pracy z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarzàdowymi, samorzàdami i instytucjami pomagajàcymi dzieciom. 
Dà˝ymy 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 szko-
leniowe i rocznie szkoli ponad 2 tysiàce nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i samorzàdów oraz rodziców.

Nasze najwi´ksze sukcesy:
  Wprowadzenie na grunt Polski alternatywnych – w stosunku do przedszkola – form edukacji przedszkolnej idoprowadzenie 

– 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, przygoto-

wanego przez zespó∏ ekspertów akademickich i praktyków z organizacji pozarzàdowych. Na zlecenie UNICEF przygotowaliÊmy 
angielskà wersj´ poradnika „Dobry Start – jak wprowadzaç alternatywne formy edukacji przedszkolnej”, który pomaga w upo-
wszechnianiu edukacji przedszkolnej na Ba∏kanach i w Azji Centralnej.

 Laureat I nagrody w kategorii „Edukacja” konkursu Pro Publico Bono na Najlepsze Dzie∏o Obywatelskie (2007). 
 I nagroda w konkursie Centralnego OÊrodka Doskonalenia Nauczycieli i Ministerstwa Edukacji Narodowej na najlepsze programy 

wychowania przedszkolnego (2009) za program pracy z dzieçmi „Dobry start przedszkolaka” autorstwa Moniki RoÊciszewskiej-
Woêniak. 

Wi´cej informacji o Fundacji Komeƒskiego i jej dzia∏aniach mo˝na znaleêç na stronie www.frd.pl.

Inspiracja
Z dzia∏alnoÊcià Grup Zabawowych zapoznaliÊmy 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 latach 60. w Wielkiej Brytanii z inicjatywy rodziców oraz spo∏ecznoÊci lokalnej w celu umo˝liwienia 
dzieciom – na zasadach samopomocy – dost´pu do usług opiekuƒczo-edukacyjnych tam, gdzie ich nie było 
lub tam gdzie w istniejàcych ˝łobkach i przedszkolach było za mało miejsc. 

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

KorzystaliÊmy tak˝e z doÊwiadczeƒ i rad Early Years – the Organisation for Young Children, a tak˝e wypraco-
wanych przez t´ organizacj´ materia∏ów edukacyjnych. Mi´dzy innymi przet∏umaczyliÊmy i wydaliÊmy bro-
szur´ Early Years – „Chce si´ bawiç – praktyczne propozycje zabaw dla ma∏ych dzieci”.

Dzia∏ania

Grupa Zabawowa – zasady pracy 
W formule wypracowanej przez Fundacj´ Komeƒskiego Grupy Zabawowe – to systematyczne zaj´cia dla ro-
dziców i dzieci od 6. miesiàca do 3-4 roku ˝ycia, prowadzone przez odpowiednio przygotowanego anima-
tora. Grupy Zabawowe organizowane sà w miejscach, gdzie dzieci mogà bawiç si´ bezpiecznie – 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 
jej cz∏onków. Rodzice biorà odpowiedzialnoÊç za funkcjonowanie grupy – wspólnie opracowujà szczegó∏owe 
zasady dzia∏ania, harmonogram zaj´ç, 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. Najodpowiedniej-
szymi 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 ze-
spole. Dla kandydatów na animatorów przygotowaliÊmy specjalne 30-godzinne szkolenie, które prowadzone 
jest przez trenerów Fundacji Komeƒskiego metodà warsztatowà, zawierajàcà elementy wyk∏adów interak-
tywnych. 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”.

Organizacja

Fundacja Rozwoju Dzieci 
im. Jana Amosa Komeƒskiego

Dobra praktyka

Grupy Zabawowe
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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 któ-
rym 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 przez dzieci.

W naszych Grupach Zabawowych staramy si´ tak˝e wygospodarowaç kàcik, w którym rodzice mogà przygo-
towaç coÊ do picia i porozmawiaç.

Promocja Grupy Zabawowej w Êrodowisku lokalnym
MyÊlàc o zak∏adaniu Grupy Zabawowej, na poczàtku trzeba upewniç si´, ˝e jest ona w naszym Êrodowisku 
potrzebna. Informacje o liczbie dzieci w okolicy uzyskamy w urz´dzie gminy. Grup´ Zabawowà mo˝emy 
stworzyç ju˝ wtedy, gdy mamy 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 jed-
nak przekraczaç 20 osób (10 dzieci i 10 rodziców). Podczas pierwszego spotkania bardzo dok∏adnie wyjaÊniamy 
rodzicom, czym jest Grupa Zabawowa. Przedstawiamy nasze wartoÊci, wizj´ dziecka i podejÊcie pedagogiczne. 

Mówimy te˝ o oczekiwaniach wobec rodziców, dotyczàcych ich aktywnego udzia∏u w zaj´ciach. Wa˝nym ele-
mentem 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 naszych doÊwiadczeƒ wynika, 
˝e ka˝da grupa musi sama uzgodniç, jak d∏ugo i jak cz´sto chce/mo˝e si´ spotykaç. 

Finanse
Na koszty prowadzenia Grupy Zabawowej sk∏adajà si´:
  przygotowanie animatora (udzia∏ w szkoleniu – oko∏o 800 z∏: zakwaterowanie, wy˝ywienie, honorarium 

trenera, materia∏y),
 wyposa˝enie lokalu na potrzeby pracy z ma∏ymi dzieçmi – oko∏o 2000 z∏,
 wynajem i eksploatacja lokalu – zale˝y od lokalnych uwarunkowaƒ,
  honorarium dla animatora – oko∏o 200 z∏ miesi´cznie (zaj´cia prowadzone raz w tygodniu po 2 godziny).

PrzygotowaliÊmy analiz´ prawnà dla gmin na temat mo˝liwoÊci organizacyjno-finansowych prowadzenia 
Grup Zabawowych.

Fundacja Komeƒskiego – w miar´ swoich mo˝liwoÊci – pomaga gminom w prowadzeniu Grup Zabawo-
wych i szkoli animatorów. Do tej pory uda∏o si´ nam zdobyç Êrodki na upowszechnianie Grup Zabawowych 
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego – Funduszu dla Organizacji 
Pozarzàdowych oraz Bernard van Leer Foundation.

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

Efekty
W okresie 2007–2010 pomogliÊmy w powstaniu 48 Grup Zabawowych, w wi´kszoÊci finansowanych 
z bud˝etów samorzàdowych. Nasze dotychczasowe doÊwiadczenia dowodzà, ˝e ta forma zaj´ç 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 tych zaj´ç. Du˝a grupa matek 
najm∏odszych dzieci po raz pierwszy mia∏a okazj´ spotkania si´ z innymi matkami, wykazania si´ swoimi 

-  Najbardziej lubi´ pomagaç pani Justynie, sprzàtaç zabawki, bawiç si´ krokodylem, budowaç tor prze-
szkód, bawiç si´ w karuzele. 

PiotruÊ, 3 lata

- Ja lubi´ bawiç si´ krokodylem, robiç mas´ solnà i s∏uchaç jak pani Justyna czyta bajki. 
MaciuÊ, 3 lata 

O swoich doÊwiadczeniach z zaj´ç Grupy Zabawowej mówià animatorki z gminy Pawłosiów – Agnieszka Krakowska 
i Celina Pajda:

Na pierwszych zaj´ciach dzieci bawi∏y si´ zawsze z rodzicami, po 2 zaj´ciach mamy mog∏y siedzieç z boku lub na chwil´ odejÊç z pola 
widzenia. Dzieci bardzo ch´tnie przychodzà na zaj´cia, ale i rodzice nie ukrywajà zadowolenia i anga˝ujà si´ w zaj´cia. Cz´sto jest tak, ˝e 
kiedy zaj´cia dobiegajà koƒca, dzieci nie chcà wracaç do domu. Zauwa˝y∏am te˝, ˝e dzieci jak przychodzà na zaj´cia, a niektóre zabawki 
nie zosta∏y przyniesione do sali, to biegnà do kantorka i wyciàgajà np. wózeczki, samochody.

Gdy na poczàtku zaj´ç jedna z mam wesz∏a do sali z rocznym dzieckiem, uprzedzi∏a, ˝e ch∏opiec b´dzie p∏aka∏. Bardzo si´ pomyli∏a, bo on 
zadowolony wzià∏ zabawk´ do r´ki i spokojnie bawi∏ si´ sam. 

Jedna z dziewczynek, która na pierwszych zaj´ciach schowa∏a si´ w domku i nie chcia∏a wyjÊç z niego, na nast´pnych zaj´ciach, podesz∏a do 
kó∏eczka z babcià, poda∏a mi ràczk´ i innej dziewczynce, natomiast babci´ poprosi∏a o powrót do stolika. 

Zauwa˝am, ˝e dzieci ch´tnie rysujà i malujà, jednak w ostatnim czasie zaskoczy∏y nie tylko mnie, lecz tak˝e swoich opiekunów Êwietnie nama-
lowanymi obrazkami. Babcia jednego z ch∏opców powiedzia∏a mi, ̋ e wnuk po raz pierwszy maluje farbami. Nie pozwala∏a mu w domu malowaç, 
bo si´ ba∏a, ˝e pobrudzi Êciany. Ch∏opiec wykona∏ cztery prace godne podziwu. Babcia powiedzia∏a, ˝e weêmie je do domu pokazaç mamie. 
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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). Publikacja promujàca Grupy Zabawo-
we rozbudzi∏a zainteresowanie tà formà pracy wychowawczo-edukacyjnej. Zg∏aszajà si´ do nas przedstawi-
ciele gmin, organizacji pozarzàdowych i osoby prywatne, proszàc o pomoc w utworzeniu Grup Zabawowych.

Teresa Ogrodziƒska
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeƒskiego

Historia Maksia

Maksiu - ju˝ dzisiaj kawa∏ ch∏opa, który chodzi do przedszkola - pojawi∏ si´ u mnie na zaj´ciach dwa lata temu, mia∏ 2 lata. 
Poczàtkowo (czyli przez pierwsze trzy spotkania) przychodzi∏ bardzo ch´tnie, ale potem coÊ si´ sta∏o. Przyprowadzenie go do sali 
graniczy∏o z cudem. Uparty jak osio∏ek siedzia∏ w szatni i p∏aka∏. Wzi´∏am si´ na sposób i wraz z jego mamà zaproponowa∏yÊmy 
Maksiowi, ̋ e mama pójdzie na zaj´cia, a on b´dzie z nià w sali ale NIEWIDZIALNY. Maksiu si´ zgodzi∏. Dosta∏ szyfonowà chusteczk´ 
na g∏ow´, która sprawia∏a, ˝e móg∏ znikaç! Gdy zak∏ada∏ chustk´ wszyscy próbowali go szukaç - bardzo mu si´ to podoba∏o. Nie-
widzialny Maks chodzi∏ na zaj´cia z chustkà na g∏owie. Czasem mu ona przeszkadza∏a w wykonywaniu prac manualnych i wtedy 
nagle pojawia∏ si´ na chwil´, ˝eby coÊ np. namalowaç, i znowu znika∏. Jak si´ potem okaza∏o, chustka ta by∏a równie˝ wykorzysty-
wana na rodzinnych przyj´ciach, na których Maksiu wstydzi∏ si´ pokazywaç. Pewnego dnia Maks przyniós∏ mi chustk´ z powrotem 
i powiedzia∏, ˝e ju˝ jej nie potrzebuje.

Tak naprawd´ wymyÊli∏ inne ,,znikanie” – gdy si´ przedstawia∏ mówi∏ na przyk∏ad: Jestem rekinem!

Justyna Wolny 
animatorka Grupy Zabawowej w Grzebienisku

Historia Dawida

Dawid trafi∏ do mnie we wrzeÊniu 2009 roku. Poczàtkowo, przez 2-3 miesiàce, obserwowa∏ poczynania grupy, nie odzywa∏ si´, 
trzyma∏ mam´ za spódnice lub za r´k´. Ale na zaj´ciach by∏o wiele interesujàcych go rzeczy i zaczà∏ wychylaç si´ zza mamy, ˝eby 
pooglàdaç Êwiat przez pryzmat Grup Zabawowych. Pewnego dnia poprosi∏am rodziców, ˝eby przynieÊli ró˝ne niepotrzebne rze-
czy z domów. Zaopatrzyli nas w butelki plastikowe, kartony, kolorowe lusterka, bi˝uteri´, kasztany…Dawid przyniós∏ plastikowe 
szeÊciany, odpady z pracy jego taty, którymi nami´tnie si´ bawi∏ - to by∏o coÊ w rodzaju klocków. Ta zabawa prowokowa∏a inne 
dzieci do tego, ˝eby obserwowaç Dawidka i po˝yczaç od niego klocki. Po zabawie z szeÊcianami namówi∏am mam´ Dawida, która 
bardzo ch´tnie wspó∏pracuje ze mnà, ˝eby zacz´li przynosiç ró˝ne zabawki z domu. Najpierw by∏ to miÊ, z którym rozmawia∏am, 
wita∏am si´ - Dawidek pilnowa∏ tej konwersacji bardzo skrupulatnie, teraz ∏àcznikiem ze mnà i dzieçmi sà jego ksià˝eczki, które 
pokazuje dzieciom i o nich opowiada. Na zaj´ciach czytam te ksià˝eczki - Dawid podaje mi swoje kolejne bajki. Szybko okaza∏o 
si´, ˝e ka˝dy chce byç tak „wa˝ny” jak Dawidek i wiele dzieci przynosi teraz swoje ksià˝eczki. Kolejne zadanie, które wyznaczy∏am 
Dawidka to bycie dy˝urnym. W czasie posi∏ków podaje dzieciom kubeczki, talerzyki i nalewa napoje z dzbanka, jeÊli ktoÊ sobie nie 
radzi. Czasem zach´cam go, ˝eby pomóg∏ m∏odszemu dziecku gdy przechodzi przez tunel zrobiony z koca i hula-hop. Te wszystkie 
dzia∏ania pozwalajà Dawidkowi lepiej funkcjonowaç w grupie i uwierzyç we w∏asne mo˝liwoÊci. Od wrzeÊnia idzie do przedszkola 
i bardzo mi zale˝y, ˝eby si´ tam dobrze zaaklimatyzowa∏.

Justyna Wolny
animatorka Grupy Zabawowej w St´szewie

106 107Grupy ZabawoweFundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeƒskiego



Program

Wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci wiejskich
Celem programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich” jest wypracowanie lokalnego modelu 
wspó∏pracy pomi´dzy w∏adzami samorzàdowymi, placówkami edukacyjnymi i organizacjami pozarzàdowymi 
oraz rodzicami na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.

Program realizujemy we wspó∏pracy z 5 gminami wiejskimi i z lokalnymi organizacjami pozarzàdowymi. Biorà 
w nim udzia∏: 
  Gmina K´sowo i Stowarzyszenie na rzecz Pami´towa i Adamkowa (woj. kujawsko-pomorskie),
  Gmina K´trzyn i Stowarzyszenie OÊwiatowo-Kulturalne Gminy K´trzyn (woj. warmiƒsko-mazurskie),
  Gmina Lubawa i Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Nowym MieÊcie (woj. warmiƒsko-ma-

zurskie),
  Gmina Cyców i Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju OÊwiaty i Kultury Wiejskiej „JesteÊmy Razem” w Garba-

tówce (woj. lubelskie),
  Gmina Paw∏osiów i Fundacja „Z Tradycjà w NowoczesnoÊç” w Paw∏osiowie (woj. podkarpackie).

Honorowy patronat nad programem objà∏ Rzecznik Praw Dziecka. Korzystamy tak˝e z merytorycznego wspar-
cia The Early Years Organisation z Irlandii Pó∏nocnej. 

Najwa˝niejsze dzia∏ania
  Mi´dzynarodowe seminarium na temat znaczenia, jakie dla integracji spo∏ecznej ma wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci od wczesnego dzieciƒstwa. W seminarium uczestniczy∏a Early Years – The Organisa-
tion for Young Children z Irlandii Pó∏nocnej. 

  Wypracowanie przez przedstawicieli spo∏ecznoÊci lokalnych „Gminnych strategii wyrównywania szans 
edukacyjnych”. 

  Szkolenia „Wspó∏praca nauczycieli i rodziców na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych” dla nauczycieli 
przedszkoli, szkó∏ podstawowych, gimnazjum oraz rodziców. 

  Szkolenia „Grupy Zabawowe” dla instruktorów, domów kultury, bibliotek i Êwietlic, nauczycieli oraz rodzi-
ców, przygotowujàce do prowadzenia zaj´ç rozwojowo-edukacyjnych dla ma∏ych dzieci i ich rodziców. 

  Prowadzenie w gminach Grup Zabawowych. 
  Gminne konferencje dla spo∏ecznoÊci lokalnej, przedstawiajàce efekty programu.

Najwa˝niejsze rezultaty 
  W obszarze uspo∏eczniania zarzàdzania edukacjà w ka˝dej gminie wypracowano w procesie partycypacyj-

nym 5-letnie strategie wyrównywania szans edukacyjnych, które zosta∏y przyj´te do realizacji stosownymi 
uchwa∏ami rad gmin.

  W obszarze podnoszenia jakoÊci placówek edukacyjnych w ka˝dej gminie powsta∏y zespo∏y nauczycielsko-
rodzicielskie, które wspólnie z organizacjà pozarzàdowà koordynujà dzia∏ania zaplanowane w strategiach.

  W obszarze dywersyfikacji form zaj´ç dla dzieci w gminach dzia∏a 19 Grup Zabawowych dla dzieci i rodzi-
ców, dofinansowywanych z funduszy gminnych.
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Przedstawiciele gmin uczestniczàcych w programie „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich” mówià 
o swoich doÊwiadczeniach:

Gmina Cyców, woj. lubelskie
Zaj´cia edukacyjne dla dzieci prowadzone przez organizacj´ pozarzàdowà 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju OÊwiaty i Kultury Wiejskiej „JesteÊmy Razem” w Garbatówce istnieje od lutego 2004 r. Powsta∏o z inicja-
tywy nauczycieli i rodziców w momencie zagro˝enia likwidacjà miejscowej szko∏y jako szansa na jej prowadzenie. Podstawowymi celami 
statutowymi naszego stowarzyszenia sà: „Wszechstronny rozwój wsi Garbatówka w celu poprawy ˝ycia jej mieszkaƒców pod wzgl´dem 
kulturalnym, ekologicznym i materialnym w kierunku zapewnienia funkcjonowania placówek oÊwiatowych i kulturalnych. Dzia∏ania na rzecz 
ochrony Êrodowiska i rozwoju infrastruktury. Organizacja pomocy socjalnej dla najni˝ej uposa˝onych grup spo∏ecznych. Wszelka dzia∏alnoÊç 
spo∏ecznie u˝yteczna”. Stowarzyszenie dzia∏a w obszarze nauki, edukacji, oÊwiaty i wychowania oraz wspiera inicjatywy lokalne.

Jednym z najwa˝niejszych zadaƒ realizowanych przez nasze stowarzyszenie jest prowadzenie od 2 maja 2008 r. trzech oÊrodków przed-
szkolnych i od 4 stycznia 2010 r. trzech grup zabawowych. 

Rada Gminy co roku przygotowuje roczny program wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi. Planuje w bud˝ecie Êrodki na realiza-
cj´ zadaƒ w∏asnych, wynikajàcych z ustawy i w drodze konkursów powierza prowadzenie okreÊlonych dzia∏aƒ beneficjentom, którzy 
przystàpili do konkursu. Wspó∏praca naszego stowarzyszenia z gminà jest te˝ wynikiem zapisów wypracowanej w lutym 2009 r. „Strategii 
wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Cyców”, w której jednym z celów strategicznych jest upowszechnianie edukacji przedszkol-
nej. Nasze stowarzyszenie jest w wielu punktach instytucjà odpowiedzialnà za realizacj´ celów operacyjnych strategii.

Stowarzyszenie bierze udzia∏ w otwartym konkursie ofert na realizacj´ zadania publicznego w formie powierzenia zadania przez gmin´ 
Cyców na „Prowadzenie trzech OÊrodków Przedszkolnych w miejscowoÊciach: Garbatówka, G∏´bokie i Stawek oraz prowadzenie trzech 
Grup Zabawowych w miejscowoÊciach: Janowica, Malinówka i Âwierszczów w ramach alternatywnych form edukacji przedszkolnej”. 
Przyst´pujàc do konkursu, przygotowujemy ofert´ zawierajàcà opis dzia∏ania i szczegó∏owy harmonogram oraz kalkulacj´ przewidywa-
nych kosztów realizacji zadania. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszej oferty podpisujemy umow´ pomi´dzy stowarzyszeniem a gminà.

Ca∏kowity koszt utrzymania oÊrodków przedszkolnych i Grup Zabawowych ponosi gmina. Wk∏adem stowarzyszenia, jako organu 
prowadzàcego, jest wolontariat 2 cz∏onków stowarzyszenia zajmujàcych si´ prowadzeniem bie˝àcej obs∏ugi administracyjnej i nadzorem 
nad dzia∏alnoÊcià oÊrodków i grup. Stowarzyszenie w ramach realizacji zadania zatrudnia na umowy-zlecenia 9 osób: 3 nauczycielki do 
prowadzenia oÊrodków przedszkolnych, 3 animatorki do Grup Zabawowych, logoped´ i psychologa oraz ksi´gowà.

Obserwujàc, jak wiele korzyÊci dla rozwoju dzieci daje wczesna edukacja przedszkolna, upewniamy si´ w potrzebie upowszechniania, 
propagowania i organizowania mo˝liwie jak najwczeÊniejszej edukacji dzieci, szczególnie wiejskich.

Uwa˝amy, ˝e organizacje pozarzàdowe mogà mieç du˝y wp∏yw na edukacj´ ma∏ych dzieci i byç równorz´dnym partnerem 
samorzàdu w sprawach dotyczàcych edukacji. Ich wspó∏praca z samorzàdami w tym zakresie mo˝e przynieÊç wiele pozytywnych 
rezultatów, a tak˝e mieç wp∏yw na jakoÊç edukacji, budowanie wi´zi spo∏ecznych i wzmacnianie aktywnoÊci lokalnej, przede 
wszystkim mo˝e zaÊ przyczyniç si´ do wyrównania szans edukacyjnych dzieci wiejskich. 

Anita Marcyniuk i El˝bieta Kuszyk-Fabianowicz 
ze Stowarzyszenia „JesteÊmy Razem”

Realizacja programu mo˝liwa by∏a dzi´ki wsparciu udzielonemu przez Islandi´, Liechtenstein i Norwe-
gi´ poprzez dofinansowanie ze Êrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak˝e ze Êrodków bud˝etu Rzeczypospolitej Polskiej 
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarzàdowych.

Wi´cej informacji o programie znajduje si´ na naszej stronie:
http://www.frd.org.pl/programy/aktualne/szanse_edukacyjne_dzieci_wiejskich

Gmina K´trzyn, woj. warmiƒsko-mazurskie
Upowszechnienie Grup Zabawowych

Wa˝nym zadaniem samorzàdu gminnego jest rozwój infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja, drogi, oÊwietlenie). Nie mo˝emy 
jednak traciç z oczu inwestycji – moim zdaniem równie wa˝nej, a mo˝e najwa˝niejszej: inwestycji w cz∏owieka!

JeÊli prac´ rozwijajàcà umiej´tnoÊci i kszta∏tujàcà pozytywne cechy osobowoÊciowe podejmiemy wÊród najm∏odszych dzieci, to 
sàdz´, ˝e w póêniejszych latach ten proces edukacyjny zaowocuje màdrym, obywatelskim spo∏eczeƒstwem.

W gminie, w której brak jest specjalistycznych placówek wczesnej edukacji, Êwietnym rozwiàzaniem okaza∏y si´ Grupy Zabawo-
we. D∏ugoletnia wspó∏praca z Fundacjà Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeƒskiego umo˝liwi∏a nam równie˝ stworzenie sieci 
oÊrodków przedszkolnych, które poszerzajà ofert´ skierowanà do najm∏odszych.

Obserwujàc efekty pracy Grup Zabawowych, doszed∏em do wniosku, ˝e wspólnych spotkaƒ maluchów, zaanga˝owania ich rodzi-
ców nie da si´ przeceniç! Nale˝y wi´c kontynuowaç ten sposób wyrównywania szans edukacyjnych naszych dzieci, tworzyç nowe 
Grupy Zabawowe w nast´pnych miejscowoÊciach, by umo˝liwiç najm∏odszym lepszy start w kolejnych etapach ich ˝ycia.

AktywnoÊç doros∏ych, zainicjowana niejednokrotnie udzia∏em w zaj´ciach Grup Zabawowych, oddzia∏uje w innych sferach 
spo∏ecznego zaanga˝owania, co jest szczególnie cenne z punktu widzenia samorzàdu naszej gminy. 

Zdajàc sobie spraw´, ˝e umiej´tnoÊci, które zostanà wypracowane, zaprocentujà w ró˝norodnych formach aktywnoÊci dzieci 
– chcemy i b´dziemy rozwijaç dost´pne nam formy edukacyjne.

S∏awomir Jarosik
wójt gminy K´trzyn
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Grupa Zabawowa w Po˝arkach 
Patrzàc na Grupy Zabawowe, trzeba oddzieliç potrzeby i doÊwiadczenia rodziców oraz dzieci.

OczywiÊcie, najwa˝niejsze sà pierwsze wra˝enia rodziców. Zazwyczaj podchodzà oni doÊç niech´tnie do wszelkich prób ingerowania w ich 
rol´ wychowawczà. Zatem na pierwszym spotkaniu trzeba ich przekonaç, ̋ e to oni sà gospodarzami spotkaƒ Grup Zabawowych i ˝e od nich 
w du˝ej mierze zale˝y ich przebieg. W ciàgu 10 miesi´cy prowadzenia Grupy Zabawowej widz´ ogromnà zmian´ w podejÊciu uczestników 
spotkaƒ. Rodzice bardzo si´ anga˝ujà, przynoszà wszystko, co jest potrzebne na zaj´cia: artyku∏y spo˝ywcze, papiernicze… Cz´sto majà te˝ 
swoje propozycje zabaw i przebiegu spotkania. Wykazujà si´ du˝à inicjatywà, o ile im si´ na to pozwoli i za ka˝dym razem doceni. Czujà si´ 
bardzo dobrze w Grupie Zabawowej, ch´tnie dzielà si´ swoimi doÊwiadczeniami i problemami. Z biegiem czasu nawiàza∏y si´ przyjaênie.

Dzieci z poczàtku doÊç niech´tne, nieprzyzwyczajone do kontaktu z innymi dzieçmi, bardzo szybko si´ prze∏amujà. Wchodzà w rytm zaj´ç, 
czekajà na swój dzieƒ „pójÊcia do szko∏y”, jak niektóre mówià o Grupie Zabawowej. Podczas spotkaƒ pilnujà, ˝eby wszystko odbywa∏o si´ 
wed∏ug planu:
 krótka zabawa dowolna,
 zabawy ruchowe z rodzicami,
 posi∏ek (przygotowany w∏asnor´cznie),
 krótka zabawa,
 na zakoƒczenie – zabawy muzyczne w kr´gu.

Zaj´cia w Grupie Zabawowej wp∏ywajà na dzieci bardzo korzystnie. Prze∏amujà one swój opór w kontaktach z innymi dzieçmi, nie majà 
póêniej problemów w przedszkolu, gdy muszà zostaç same, bez rodziców. Bardzo ch´tnie uczà si´ od siebie nawzajem. Ch´tnie malujà 
farbami (cz´sto po raz pierwszy), wycinajà, klejà, Êpiewajà, gimnastykujà si´ z rodzicami, uczà si´ przygotowywaç ∏atwe posi∏ki. Wszyscy, 
razem z ca∏ymi rodzinami, uczestniczyliÊmy w spotkaniu wigilijnym, na które ka˝dy przyniós∏ coÊ do jedzenia, by∏y drobne prezenty, 
Êpiewanie kol´d. 

Na pewno trzeba organizowaç nast´pne Grupy Zabawowe. Jest to miejsce, gdzie zarówno dzieci, jak i rodzice otrzymujà wsparcie w wy-
chowywaniu i rozwoju. I tworzà swoistà grup´ wsparcia. 

Anna Opala
animatorka Grupy Zabawowej 

Gmina Lubawa, woj. warmiƒsko-mazurskie
Zaj´cia edukacyjne dla dzieci pod parasolem Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej

Jeszcze kilka lat temu sytuacja ma∏ych dzieci w gminie Lubawa by∏a typowa dla wi´kszoÊci gmin, w szczególnoÊci wiejskich. 
Charakteryzowa∏ jà niski poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej, by∏a to sfera zaniedbana. Zmiana nastàpi∏a w 2005 r., 
kiedy gmina przystàpi∏a do programu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeƒskiego OÊrodki Przedszkolne – szansa na 
dobry start, w ramach którego powsta∏y pierwsze placówki dla dzieci w wieku 3–5 lat. Szybko okaza∏o si´, ˝e potrzeby spo∏eczne 
sà znacznie wi´ksze, co potwierdzi∏y zarówno diagnoza spo∏eczna, jak i zainteresowanie rodziców. 

W nast´pnych latach gmina realizowa∏a wiele nowych programów skierowanych na upowszechnianie alternatywnych form eduka-
cji przedszkolnej: Gdy nie ma przedszkola, Akcja przedszkolak, Ja te˝ jestem przedszkolakiem, Wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci wiejskich. W ramach tych programów powstawa∏y kolejne placówki. 

By∏ to czas zdobywania doÊwiadczeƒ, ale te˝ poszukiwania kierunku i modelu rozwoju edukacji najm∏odszych dzieci na szczeblu 
lokalnym. W gminie przyj´to jako optymalne rozwiàzanie prowadzenie edukacji przedszkolnej w ramach alternatywnych form 
realizowanych poza systemem oÊwiaty. Gmina Lubawa mo˝e stanowiç przyk∏ad dobrej praktyki w zakresie w∏àczenia w rozwój 
edukacji przedszkolnej OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej. 

Wa˝nà przes∏ankà w wytypowaniu tej instytucji by∏ fakt, ˝e na obszarach wiejskich cz´sto jest to jedyny profesjonalny pod-
miot zajmujàcy si´ rozwiàzywaniem problemów spo∏ecznych na poziomie lokalnym. Takie rozwiàzanie by∏o tak˝e zasadne, jeÊli 
uwzgl´dnia∏o si´ nowà rol´, jakà zaczà∏ pe∏niç OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej, chocia˝by w zakresie aktywizowania mieszkaƒców, 
przeciwdzia∏ania marginalizacji i wykluczeniu spo∏ecznemu rodzin oraz grup spo∏ecznych, wychodzàc poza formu∏´ udzielania 
wsparcia stricte socjalnego. 

Co wa˝ne, w mi´dzyczasie OÊrodek uczestniczy∏ w realizacji programu Centrum AktywnoÊci Lokalnej, przygotowujàcego ró˝ne insty-
tucje do pe∏nienia funkcji animacyjnych (inspirujàcych, mobilizujàcych i aktywizacyjnych) poprzez prowadzenie pracy Êrodowiskowej 
w spo∏ecznoÊci lokalnej, co doskonale korespondowa∏o z wdra˝aniem dzia∏aƒ na rzecz najm∏odszych mieszkaƒców gminy. 

Nacisk po∏o˝ony na wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej spowodowa∏, ˝e obecnie funkcjonujà w gminie alternatywne formy 
pod nazwà grup zabawowych w a˝ 13 miejscowoÊciach, w których prowadzone sà zaj´cia dla oko∏o 190 dzieci w wieku 3–5 lat. 
W 2010 r. wskaênik upowszechnienia alternatywnej edukacji najm∏odszych wynosi 48%. To ca∏kiem sporo, jeÊli wziàç pod uwag´, 
˝e osiàgnà∏ on taki poziom od 0% w 2005 r. Realizacja kolejnych programów edukacyjnych mia∏a ogromny wp∏yw na dynamik´ 
wzrostu wskaênika edukacji przedszkolnej. W poszczególnych latach kszta∏towa∏ si´ on nast´pujàco: grudzieƒ 2005 r. – 9%; 2006 
r. – 19%; 2007 r. – 32%; 2008 r. – 38%; 2009 r. – 46%. 

Alternatywne formy edukacji przedszkolnej w∏àczone sà w gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzinà, którego 
tworzenie – zgodnie z ustawà o pomocy spo∏ecznej – jest zadaniem w∏asnym gminy o charakterze obowiàzkowym. Funkcjonowa-
nie alternatywnych form edukacji przedszkolnej w gminie Lubawa ma okreÊlone ramy formalnoprawne, znajdujàce swoje umoco-
wanie w gminnych dokumentach (uchwa∏ach). Jeden z nich to Strategia Rozwiàzywania Problemów Gminy Lubawa do 2015 roku. 
Jednym z celów strategicznych jest Wzmocnienie funkcji rodziny, natomiast cel operacyjny stanowi Wspieranie prawid∏owego 
funkcjonowania rodziny. Kolejnym dokumentem jest Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodzinà w Gminie Lubawa na lata 
2006–2010. Jeden z celów tego programu to Rozwijanie Êrodowiskowych form pomocy rodzinie. Ponadto Rada Gminy Lubawa 
podj´∏a uchwa∏´ w sprawie zawarcia umowy z Fundacjà Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeƒskiego, dotyczàcej wspó∏dzia∏ania w uru-
chamianiu inicjatyw w zakresie upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
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Nale˝y podkreÊliç, ̋ e Grupy Zabawowe funkcjonujà w ramach tego sytemu obok innych placówek skierowanych do dzieci i m∏odzie˝y oraz 
spo∏ecznoÊci lokalnej. Nale˝y wymieniç tu: Êwietlice Êrodowiskowe (4) i socjoterapeutyczne (3), m∏odzie˝owe kluby integracji spo∏ecznej 
(2), centrum aktywnoÊci lokalnej czy klub integracji spo∏ecznej. 

W Grupach Zabawowych prowadzone sà zaj´cia edukacyjno-rozwojowe, 11 grup funkcjonuje w trybie 20 godzin tygodniowo przez 5 dni 
w tygodniu (poniedzia∏ek – piàtek), natomiast 2 grupy – po 12 godzin przez 3 dni w tygodniu. Zaj´cia prowadzà wykwalifi kowani wycho-
wawcy z przygotowaniem pedagogicznym, uprawniajàcym tak˝e do pracy w systemie oÊwiaty, co daje gwarancj´ odpowiedniej jakoÊci 
realizowanych zaj´ç. Grupy pracujà przez ca∏y rok, z mo˝liwoÊcià przerwy wakacyjnej. 

W grupie powinno byç do 15 dzieci, jednak˝e mo˝e ich byç wi´cej, w zale˝noÊci od zainteresowania. Oprócz zaj´ç z dzieçmi wdra˝ane 
sà dzia∏ania wspierajàce prac´ grupy, m.in. dy˝ury rodziców i w∏àczanie rodzin w ˝ycie grupy. Du˝y nacisk k∏adziemy tak˝e na integracj´ 
poprzez organizowanie imprez okolicznoÊciowych w poszczególnych grupach i wspó∏prac´ ze spo∏ecznoÊcià lokalnà. W ramach integracji 
organizujemy tak˝e cykliczne imprezy dla dzieci ze wszystkich grup zabawowych – Majowy Piknik Dzieci´cy i miko∏ajki, w których oprócz 
dzieci uczestniczà rodzice i przedstawiciele lokalnych w∏adz. 

Grupy Zabawowe wykorzystujà komunalnà infrastruktur´, m.in. budynki gminnych szkó∏, gdzie Grupy funkcjonujà na bazie oddzia∏ów 
przedszkolnych dla 6-latków lub korzystajà z samodzielnych pomieszczeƒ (9), budynki Êwietlic wiejskich, wktórych dzia∏ajà Êwietlice 
Êrodowiskowe (3) i centrum aktywnoÊci lokalnej. W zale˝noÊci od warunków lokalowych zaj´cia odbywajà wgodzinach przed- lub 
popo∏udniowych. 

DoÊwiadczenia kliku lat wdra˝ania edukacji przedszkolnej w takiej formule wskazujà jednoznacznie na wiele wymiernych korzyÊci spo∏ecznych 
i ekonomicznych, dostrzegalnych zarówno na poziomie samego dziecka i jego rodziny, spo∏ecznoÊci lokalnej, jak i na poziomie gminy. 

W wymiarze spo∏ecznym widoczne sà lepsze przygotowanie dzieci do podj´cia nauki w szkole, wzrost ÊwiadomoÊci edukacyjnej rodziców 
(brak problemów z rekrutacjà dzieci, inicjatywa rodziców w tworzeniu Grup we wsiach, w których one nie funkcjonowa∏y), aktywizacja 
rodziców wokó∏ ˝ycia Grupy Zabawowej (liczny udzia∏ w imprezach integracyjnych, ich wspó∏organizowanie, anga˝owanie si´ w ich 
dzia∏alnoÊç). 

KorzyÊci dla spo∏ecznoÊci lokalnej koncentrujà si´ wokó∏ integracji mieszkaƒców, tworzenia lokalnych koalicji wokó∏ problemów 
edukacji ma∏ych dzieci (intensyfi kacja wspó∏pracy szkó∏, rad so∏eckich i innych podmiotów, inicjowanie ró˝nych przedsi´wzi´ç). 

Natomiast na poziomie gminy korzyÊci widoczne sà w powstaniu dobrego klimatu dla edukacji przedszkolnej w kr´gach decy-
zyjnych samorzàdu oraz utworzeniu sprawnie funkcjonujàcego systemu wsparcia edukacji ma∏ych dzieci. Niewàtpliwie korzyÊci 
osiàgnà∏ tak˝e OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej, który zwi´kszy∏ potencja∏ organizacyjny i zadaniowy, wzmocni∏ swoje znaczenie 
w Êrodowisku lokalnym i utrwali∏ wizerunek jako pr´˝nie i skutecznie dzia∏ajàcej instytucji. 

KorzyÊci w wymiarze ekonomicznym dotyczà racjonalizacji kosztów zwiàzanych z edukacjà najm∏odszych – nak∏ady fi nansowe na 
alternatywne formy edukacji sà ni˝sze od prowadzenia edukacji przedszkolnej w systemie oÊwiaty. Wykorzystanie bazy lokalowej 
szkó∏ i Êwietlic wiejskich powoduje, ˝e wydatki na ich utrzymanie majà wi´ksze uzasadnienie. Tak˝e na lokalnym rynku pracy ob-
serwuje si´ du˝y popyt na wykwalifi kowanych pracowników o pedagogicznym profi lu wykszta∏cenia. 

Nasuwa si´ tak˝e refl eksja co do funkcjonowania edukacji przedszkolnej w gminie w przysz∏oÊci. Przy uwzgl´dnieniu dotychczaso-
wych doÊwiadczeƒ, osiàgni´tych po˝ytków i korzyÊci spo∏ecznych najlepszym rozwiàzaniem wydaje si´ dalsze prowadzenie edu-
kacji przedszkolnej w ramach alternatywnych form poza systemem oÊwiaty. Zw∏aszcza jeÊli weêmie si´ pod uwag´, ˝e rozwiàzania 
funkcjonujàce w systemie oÊwiaty, pomimo ich uelastycznienia poprzez mo˝liwoÊç prowadzenia edukacji w ramach punktów lub 
zespo∏ów przedszkolnych, nadal ze wzgl´dów organizacyjnych i fi nansowych sà w praktyce trudne do wdro˝enia na obszarach 
wiejskich. Natomiast za edukacjà alternatywnà, jako rozwiàzaniem systemowym, przemawiajà jej elastycznoÊç, niewielkie koszty, 
mo˝liwoÊç adaptowania do lokalnych warunków i spo∏eczna akceptacja. 

Adam Roznerski 
 kierownik Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Lubawie
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 Wskaênik upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie Lubawa w latach 2005–2010
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