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Instytut Ma∏ego Dziecka to zespó∏ psychologów, pedagogów i socjologów zajmujàcy si´ zagadnieniami zwiàzanymi z roz-

wojem i uczeniem si´ ma∏ych dzieci. Promuje znaczenie wczesnego dzieciƒstwa dla rozwoju cz∏owieka oraz buduje

kultur´ ma∏ego dziecka w spo∏eczeƒstwie.
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akcje spo∏eczne, seminaria i wyk∏ady z ekspertami z zakresu edukacji ma∏ych dzieci oraz publikuje artyku∏y i materia∏y

rozwijajàce wiedz´ i umiej´tnoÊci rodziców i profesjonalistów.
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Alternatywne formy opieki rozwojowej
dla dzieci poni˝ej 3 roku ˝ycia.

Innowacyjne rozwiàzania w systemie opieki nad ma∏ym dzieckiem w Poznaniu.



G∏ównym powodem tego stanu rzeczy nie jest niech´ç

doros∏ych Polaków do posiadania dzieci, ale wzgl´dy

finansowe oraz obawa o utrat´ pracy. Nie pomaga

równie˝ fakt, ˝e w wi´kszoÊci rodzin to wy∏àcznie na

kobietach spoczywa obowiàzek opieki nad dzieçmi.

Rezygnacja matki z pracy na d∏u˝szy okres czasu po-

woduje dezaktualizacj´ jej zawodowych kwalifikacji

i w konsekwencji zmniejszenie szans na rynku pracy,

co z kolei wp∏ywa na nierównoÊci w statusie materia-

lnym rodzin.

Natomiast matki, które próbujà godziç ˝ycie rodzinne

i zawodowe nie sà wystarczajàco wspierane. Przede

wszystkim brakuje rozbudowanej oferty pozarodzinnej

opieki rozwojowej dla dzieci poni˝ej 3 roku ˝ycia. Ta,

która jest, obejmuje zaledwie 2% dzieci (w Poznaniu

6%), jest wi´c bardzo skromna w porównaniu z inny-

mi krajami europejskimi (np. w Szwecji wskaênik ten

wynosi 44%, we Francji – 43%, czy Norwegii –  35%).

Ta znaczna ró˝nica wynika m.in. z du˝ej ró˝norodnoÊci

form opieki i edukacji dost´pnych w krajach UE

(np. w Wielkiej Brytanii jest ich a˝ 14).

W Polsce aktualnie dost´pne formy instytucjonalnej

opieki nad dzieçmi sà tak˝e w zbyt ma∏ym stopniu

dopasowane do czasowych ram pracy rodziców. Brak

jest równie˝ regulacji prawnych dotyczàcych standar-

dów jakoÊci miejsc opieki.

DoÊwiadczenia krajów zachodnich pokazujà, ̋ e wa˝nym

instrumentem polityki prorodzinnej sà wysokiej jakoÊci,

ogólnie dost´pne oraz ró˝norodne formy pozarodzin-

nej opieki nad ma∏ym dzieckiem. Umo˝liwiajà ona

nie tylko po∏àczenie ˝ycia rodzinnego z zawodowym,

ale tak˝e zapewniajà optymalny rozwój ma∏ych dzieci.

Zalecenia, w kwestii wsparcia rodzin z ma∏ymi dzieçmi,

nak∏ada na nas strategia Lizboƒska, która okreÊla

kierunek dzia∏aƒ spo∏ecznych na najbli˝sze lata. Zak∏ada

ona, ˝e do 2010 roku ka˝dy z krajów cz∏onkowskich

UE powinien objàç opiekà 33% dzieci poni˝ej 3 roku

˝ycia.

Pilne wi´c staje si´ w Polsce podj´cie systemowych

dzia∏aƒ, które zró˝nicujà i poszerzà dost´p do jakoÊcio-

wych us∏ug dla rodzin ma∏ych dzieci.

Sytuacja spo∏eczna rodzin
z ma∏ymi z dzieçmi
Pod wzgl´dem liczby rodzàcych si´ dzieci Polska zajmuje 26. miejsce wÊród 27 krajów Unii Europejskiej.

Sytuacja ta powoduje narastanie wielu problemów spo∏eczno-gospodarczych, z których najwa˝niejszym

jest kwestia zast´powalnoÊci pokoleƒ.





Nowoczesny system opieki rozwojowej
dla dzieci  poni˝ej 3 roku ˝ycia

W wielu krajach na Êwiecie coraz wi´kszà wag´ przywiàzuje si´ do tworzenia mo˝liwie najlepszych

warunków dla rozwoju ma∏ych dzieci. Uznaje si´ tam, ˝e wiedza i umiej´tnoÊci ludzi, podobnie jak

infrastruktura i nowe technologie stanowià potencja∏ gospodarczy. Dlatego inwestujàc w ma∏e

dzieci inwestujemy w przysz∏e, zdrowe, aktywne i obywatelskie spo∏eczeƒstwo.

Nowoczesny system opieki rozwojowej, dla dzieci poni˝ej 3 roku ˝ycia, charakteryzuje si´:

• dost´pnoÊcià

• elastycznoÊcià

• jakoÊcià

Aby wzmacniaç jakoÊç kapita∏u ludzkiego powinno

przyk∏adaç si´ wi´c szczególnà wag´ do tworzenia

nowoczesnego i charakteryzujàcego si´ wysokim

poziomem systemu opieki pozarodzinnej dla

ma∏ych dzieci.



Dost´pnoÊç opieki rozwojowej dla dzieci poni˝ej

trzeciego roku ̋ ycia zak∏ada, ̋ e ka˝de dziecko niezale˝-

nie od pochodzenia, miejsca zamieszkania i statusu

ekonomicznego rodziny ma równy dost´p do opieki

i edukacji. Dost´pnoÊç ta jest ÊciÊle zwiàzana z politykà

równych szans oraz prewencjà spo∏ecznà.

Dost´pnoÊç opieki zak∏ada:

• odpowiednià infrastruktur´ i liczb´ miejsc, w których

sprawowana jest opieka nad dzieçmi poni˝ej 3 roku

˝ycia;

• dost´pnoÊç przestrzennà – ma∏e dzieci powinny

mieç opiek´ i edukacj´ w miejscu zamieszkania;

• dost´pnoÊç finansowà – koszt opieki, który nie

zniech´ca do podj´cia zatrudnienia.

ElastycznoÊç opieki rozwojowej dla dzieci poni˝ej

trzeciego roku ˝ycia zwiàzana jest z dopasowaniem

do ró˝norodnych oczekiwaƒ i potrzeb wspó∏czesnych,

pracujàcych i niepracujàcych rodzin z ma∏ymi dzieçmi.

ElastycznoÊç przejawia si´:

• w tworzeniu ró˝norodnych form opieki rozwojowej

nad ma∏ymi dzieçmi,

• w uwzgl´dnieniu w organizacji pracy placówki

elastycznego czasu opieki, zwiàzanego z ró˝nymi

godzinami pracy rodziców, np. przed∏u˝one godzi-

ny otwarcia, mo˝liwoÊç pozostawiania dzieci

na krótszy czas, otwarcie placówek w weekendy.

JakoÊç opieki rozwojowej dla dzieci poni˝ej trzeciego

roku ˝ycia zwiàzana jest z odpowiednim podejÊciem

do ma∏ych dzieci. Im mniejsze dziecko, tym bardziej

liczy si´ jakoÊç Êrodowiska, w którym si´ rozwija.

JakoÊç zale˝y od:

• indywidualnej i bliskiej relacji wychowawcy z dziec-

kiem,

• programu dostosowanego do potrzeb i mo˝liwoÊci

rozwojowych ma∏ych dzieci,

• bezpiecznej i inspirujàcej przestrzeni,

• wykwalifikowanego i rozwijajàcego swoje kompe-

tencje personelu,

• otwartej komunikacji i wspó∏pracy z rodzicami.

Dba∏oÊç o wysoki poziom wymaga okreÊlenia jego

standardów oraz regularnego monitoringu pracy

placówki.



Projekt  pilota˝owy „Alternatywne
formy opieki rozwojowej dla dzieci
poni˝ej 3 roku ˝ycia” powsta∏ w 2008
roku, aby poszerzyç i zró˝nicowaç
system opieki nad dzieçmi poni˝ej
trzeciego roku ˝ycia w Poznaniu.

Projekt realizowany jest przez Instytut Ma∏ego Dziecka

im. Astrid Lindgren we wspó∏pracy z Wydzia∏em

Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych Urz´du Miasta Poznania.

Zak∏ada powstanie czterech pilota˝owych placówek

w roku 2009, których program pracy oparty b´dzie

na koncepcji Programowej, stworzonej przez IMD.

Krótkofalowym celem projektu jest zapewnienie

wi´kszej iloÊci miejsc jakoÊciowej opieki rozwojowej

dla dzieci poni˝ej 3 roku ˝ycia w Poznaniu.

D∏ugofalowym celem projektu jest wsparcie rozwoju

spo∏ecznego poprzez u∏atwienie godzenia roli rodzica

i pracownika, lepszy start edukacyjny i ˝yciowy dla

ma∏ych dzieci oraz wsparcie rozwoju gospodarczego

poprzez wzmocnienie rynku pracy kobiet i budowanie

kapita∏u ludzkiego.



Czym sà alternatywne formy opieki rozwojowej?

Alternatywne formy opieki rozwojowej to ca∏odzienne miejsca opieki rozwojowej nad dzieçmi

od pierwszego do trzeciego roku ˝ycia.

Poprzez wprowadzenie nowych rozwiàzaƒ prawnych, organizacyjnych i programowych uzupe∏niajà one

istniejàcà ofert´ opieki instytucjonalnej prowadzonej przez publiczne ˝∏obki.

Promujà nowy obraz dziecka oparty na za∏o˝eniu, ˝e ma∏e dzieci uczà si´ od urodzenia, w sposób aktywny

poznajà Êwiat i sà pe∏noprawnymi cz∏onkami spo∏eczeƒstwa.

• Prowadzone przez ró˝ne podmioty – organizacje

pozarzàdowe, przedsi´biorców czy osoby prywatne;

• Finansowane z rozmaitych êróde∏, jak samorzàd,

rodzice, Zak∏adowy Fundusz Âwiadczeƒ Socjalnych

dotacje zewn´trzne;

• Êwiadczyç us∏ugi opiekuƒczo-edukacyjne na wyso-

kim poziome, certyfikowane przez Instytut Ma∏ego

Dziecka im. Astrid Lindgren;

• dostosowane do aktualnych potrzeb rodziców, pod

wzgl´dem: lokalizacji, wielkoÊci,  iloÊci dzieci, godzin

funkcjonowania, zasad odp∏atnoÊci.

Zak∏adamy, ˝e alternatywne formy opieki rozwojowej, dla dzieci poni˝ej 3 roku ˝ycia, b´dà:



• Placówka ma liczyç od 12 do 24 dzieci,  w wieku od 1 do 3 roku ˝ycia.

• Na szeÊcioro dzieci przypada jeden wychowawca.

• Czas pracy placówki wynosi 10 godzin dziennie. Godziny otwarcia dostosowane sà  do preferencji

rodziców oraz do mo˝liwoÊci dzieci (pobyt maksymalnie do 9 godzin).

• Rekrutacja trwa ca∏y rok. Zachowana jest zasada parytetu obj´cia wsparciem wszystkich grup spo∏ecznych.

Placówki utworzone przez przedsi´biorców w pierwszej kolejnoÊci obejmujà  opiekà dzieci pracowników.

• Personel jest odpowiednio przygotowany do obj´cia opiekà i wsparciem w rozwoju ma∏ych dzieci. Posiada

wykszta∏cenie wy˝sze lub Êrednie – pedagogiczne, psychologiczne lub medyczne. Personel przechodzi

szkolenie wst´pne, podnoszàce kwalifikacje w zakresie programu pracy placówki (120 godzin), dyrektorzy

kurs z zakresu zarzàdzania placówkà (60 godzin).

• Instytut Ma∏ego Dziecka po przeszkoleniu przyznaje certyfikat jakoÊci (wst´pnie na rok dzia∏alnoÊci) oraz

monitoruje jakoÊç pracy  placówki.

• Lokal powinien znajdowaç si´ w pobli˝u zamieszkania lub miejsca pracy rodziców. W placówce liczàcej

24 dzieci (2 grupy) powinny znajdowaç si´ nast´pujàce pomieszczenia: 2 sale grupowe, 2 sale do odpoczyn-

ku i spania, jadalnia z aneksem kuchennym, szatnia, ∏azienka dla dzieci, toaleta dla doros∏ych, pomieszczenie

dla personelu ze stanowiskiem biurowym, magazyn.

Jak dzia∏ajà alternatywne miejsca
opieki rozwojowej dla dzieci poni˝ej
trzeciego roku ˝ycia:

Organizacja pracy







Program opiekuƒczo-edukacyjny placówki oparty jest na najnowszej wiedzy o tym,  jak uczà si´ i rozwijajà

ma∏e dzieci. Zak∏ada si´, ˝e pracownicy placówki powinni byç wra˝liwi na perspektyw´ dzieci, przygotowani

do rozpoznawania i zaspokajania ich indywidualnych potrzeb rozwojowych. Wa˝nà sprawà jest równie˝

otwarta postawa opiekunów na partnerskà wspó∏prac´ z rodzicami.

Program zapewnia bezpieczne i inspirujàce Êrodowisko rozwoju, realizujàc nast´pujàce zadania:

1. Tworzenie i realizacja programów adaptacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka

i rodziny.

2. Planowanie codziennego ˝ycia w placówce, w oparciu o indywidualne potrzeby dzieci i z ich udzia∏em,

poprzez odpowiednià organizacja  sytuacji  odpoczynku, powitania/po˝egnania, posi∏ków, czynnoÊci

higienicznych.

3. Stymulowanie procesu uczenia si´ ma∏ych dzieci, w kierunku nabywania wiedzy i kompetencji emocjonalnych,

poznawczych i spo∏ecznych poprzez:

• organizacj´  bezpiecznej i inspirujàcej przestrzeni,

• inicjowanie zabaw anga˝ujàcych wszystkie zmys∏y dzieci i wspomagajàcych rozwój budzàcej si´ wyobraêni,

• planowanie i realizacj´ z dzieçmi d∏ugofalowych projektów,

• obserwacj´ i dokumentacj´ rozwoju dziecka.

4. Rozwijanie wzajemnej wspó∏pracy zespo∏u placówki z rodzinà w kierunku wspólnych uzgodnieƒ i dzia∏aƒ

na rzecz dobra dzieci.

5 . Rozwijanie wspó∏pracy w zespole placówki w kierunku jakoÊciowej i efektywnej praktyki z dzieçmi i z ich

rodzicami.

Program pracy z dzieçmi i z rodzinà



• umiej´tnoÊç adaptacji do nowych i zmieniajàcych si´ warunków;

• umiej´tnoÊci nawiàzywania wi´zi z innymi ludêmi i wchodzenia z nimi w relacje spo∏eczne;

• rozwój ciekawoÊci Êwiata, kreatywnoÊci i samodzielnoÊci;

• rozumienie oraz wiedz´ na temat siebie i otaczajàcego Êwiata;

• lepszy start edukacyjny i ˝yciowy.

KorzyÊci z wprowadzenia alternatywnych form
opieki rozwojowej dla dzieci poni˝ej 3 roku ˝ycia

Dla dzieci:

• u∏atwienie godzenia ról rodzinnych i zawodowych;

• wi´ksza mobilnoÊç na rynku pracy, mo˝liwoÊç ponoszenia kwalifikacji;

• wsparcie kompetencji rodzicielskich, takich jak: ÊwiadomoÊç, wiedza i umiej´tnoÊci w zaspakajaniu potrzeb

rozwojowych dzieci.

Dla rodziny:

• nowe, wysokiej jakoÊci rozwiàzania w systemie opieki nad ma∏ym dzieckiem;

• wzrost wiedzy o znaczeniu wczesnego dzieciƒstwa dla rozwoju indywidualnego i spo∏ecznego;

• zaanga˝owanie ró˝nych instytucji i organizacji w rozwiàzywanie problemu niskiej dost´pnoÊci opieki nad

ma∏ym dzieckiem;

• poprawa wskaêników demograficznych;

• rozwój kapita∏u ludzkiego;

• wzrost gospodarczy.

Dla spo∏eczeƒstwa:
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