
W I JT A

Projekt "Nowe miejsce opieki
żłobkowej w Gminie Wicko 

dobiega końca
29.03.2022 r.

C I E



Zapraszamy
do obejrzenia prezentacji w formie
relacji fotograficznej dotyczącej

wyposażenia, rozwoju placówki oraz
możliwościami, które dał nam projekt.

Realizowanym przez Gminny Żłobek w Charbrowie

od 1 kwietnia 2021 r. - 31 marca 2022 r.



Celem projektu było zwiększenie lub utrzymanie
aktywności zawodowej 80% z 24 osób
bezrobotnych/biernych zawodowo, pracujących, które
sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3 zamieszkujących
teren Gminy Wicko
W projekcie uczestniczyli mieszkańcy Gminy Wicko
W projekcie brało udział - 34 uczestników!
Każdy z uczestników zwolniony był przez okres 1
roku z uiszczania opłaty stałej , co w przybliżeniu
daje nam kwotę 6.000 zł

  



Projekt 
współfinansowany był ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie

od 01.07.2020 r. do 31.03. 2022 r.



Zalety projektu:

wyposażenie placówki w  pomoce dydaktyczne,
książeczki, zabawki edukacyjne, 
wyposażenie kuchni ( szafa, stół, kuchenka
mikrofalowa, zmywarko-wyparzarka)
wyposażenie szatni ( półki)
wyposażenie placówki w sprzęt audiowizualny 
 tj. rzutnik multimedialny, ekran projekcyjny,
telewizor, dwa klimatyzatory, wieża oraz laptop



Zalety projektu:
zakup dwóch wózków 6-osobowych , 
wyposażenie placu zabaw w postaci zjeżdżalni, domku oraz
sprężynowca
altana pełniąca funkcję schronienia przed słońcem i wiatrem podczas
zabaw na świeżym powietrzu,
zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i ogólnorozwojowej,
odbywające się 3 razy w tygodniu - diagnostyka indywidualna stóp  na
plantokonturografie i podoskopie , w celu sprawdzenia wysklepienia
stóp dziecka , profilaktyka w zakresie wad postawy
artykuły papiernicze do zajęć plastycznych



Mali słuchacze podczas słuchania i oglądania
nowych książeczek.



Nowoczesne pomoce edukacyjne
Kolorowe kwadraty wielozmysłowe.



Nowe wyposażenie

Instrumenty
perkusyjne 

okrągłe kolorowe
poduszki

 

basen w kształcie
kwiatka z
piłeczkami

 

łóżeczka, lalki
interaktywne

 

lodziarnia na
kółkach z

akcesoriami
 



Wspaniała zabawa



klocki, jeździki, stoliki interaktywne



Zabawy konstrukcyjne



Prace plastyczne z wykorzystaniem ciekawych
pomocy plastycznych



Mali artyści



Nasze
 talenty

 plastyczne



Nowe wyposażenie kuchni

zmywarko
wyparzarka

 
szafa z wiszącą

półką
 

stół ze stali nierdzewnej, 
kuchenka mikrofalowa



Sprzęt audiowizualny.



Dzieci podczas spacerów po najbliższej okolicy



Wyposażenie placu zabaw oraz altana 



Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i
ogólnorozwojowej

poniedziałki

środy

piątki

Prowadzone 3x w tygodniu w:

Przez Pracownię diagnostyki wad postawy

reprezentowaną przez panią Magdalenę

Sarzyńską-Górską



Pani Magda proponowała dzieciom szeroki
zakres zabaw, zajęć ogólnorozwojowych



Zabawy z piłkami



Elementy terapi neurotaktylnej MNRI Masgutovej

laura
 

gabryś
 

Tadzio



SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
Samorządowi, osobom odpowiedzialnym w Urzędzie Gminy Wicko za

umożliwienie wzięcia udziału w tym projekcie

Pani koordynator Joannie Stępień za wszelką pomoc, wsparcie

merytoryczne

Pani Magdalenie Sarzyńskiej-Górskiej za pozytywną energię, rozwój

sprawności dzieci oraz diagnostykę wad postawy oraz stóp

Rodzicom za wspaniale przeżyty rok pełen uśmiechu, współpracy

oraz zaangażowania w życie żłobka

Pracownikom za cierpliwość, kreatywność i serce dla dzieci

Dyrektor Gminnego Żłobka w Charbrowie

Anna Iwicka


