Przez zabawę poznają świat
Akademia Malucha - zajęcia sensoplastyki.

Oni już skorzystali!

Bezpieczna przestrzeń dla
najmłodszych dzięki
Funduszom Europejskim
W przedszkolach wciąż brakuje miejsc dla maluchów, zwłaszcza tych
o szczególnych potrzebach – dzieci z niepełnosprawnościami.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 (RPO WP) przeznacza środki na projekty
zapewniające opiekę nad najmłodszymi, które umożliwiają
równy start.
Fundusze europejskie można przeznaczyć na otwarcie nowych placówek
i zapewnienie dodatkowych miejsc w już funkcjonujących. Przyjazne
dzieciom placówki mogą też liczyć na dofinansowanie doposażenia sal
– by w pełni zaspokajały zabawowe i edukacyjne potrzeby najmłodszych.
Do wzięcia są też środki na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekunek
i specjalistów. Inwestowanie w kadry jest istotne, bo to opiekunki tworzą
przestrzeń, w której dziecko może się poczuć jak w domu i swobodnie
zdobywać sprawności. Terapeuci z kolei wspomagają wszechstronny rozwój.
Środki unijne nie tylko zapewniają przestrzeń bezpieczną dla maluchów, ale
otwierają nowe możliwości przed pedagogami, którzy mogą się dokształcać.

Fundusze europejskie wsparły Terapeutyczne Przedszkole
„Radość” w Dębicy, gdzie utworzono miejsca wychowania
przedszkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
O projekcie opowiada Paweł Morawczyński, zastępca prezesa
Stowarzyszenia „Radość”:
– Od lat pracujemy z osobami z niepełnosprawnościami. Stworzenie przedszkola
wynikało z naturalnych potrzeb, takiego miejsca po prostu brakowało.
Udało nam się je uruchomić dzięki środkom unijnym i sprawnie funkcjonuje
już od 2 lat. W ramach codziennych zajęć uczęszcza do niego 10 dzieci
z niepełnosprawnościami. Dodatkowo otaczamy opieką 24 maluchy objęte
programem wczesnego wspierania rozwoju. Dotacja pozwoliła nie tylko
zaadaptować 300-metrowe pomieszczenie na potrzeby dzieci wymagających
specjalnej troski, ale przede wszystkim stworzyć przyjazne i specjalistyczne
środowisko dla ich rozwoju. Zatrudniliśmy fachowców pasjonatów, którzy
pomagają maluchom przełamywać bariery i zdobywać nowe umiejętności.
Dzieci uczestniczą w zajęciach z muzykoterapii, dogoterapii, hipoterapii.
Nieoceniony wpływ na ich rozwój mają zajęcia logopedyczne i z psychologiem.
Maluchy odwiedzają też basen i uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych, które
pomagają im sprawniej funkcjonować. Udało nam się wspaniale wyposażyć
pracownie i kupić sprzęt, który pozwala pracować z dziećmi z rozmaitymi
dysfunkcjami ruchowymi i intelektualnymi. Chcemy, aby nasze przedszkole
pozostało kameralne, ponieważ w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami
szczególnie istotne jest uszanowanie ich indywidualnych potrzeb. Program
edukacyjny, oparty na podstawie programowej, nasi fachowcy pieczołowicie
układają pod konkretne dziecko, by w pełni korzystało z pobytu w placówce.

Dotację unijną na utworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego dla dzieci z gminy Wadowice Górne, Przecław
oraz Radomyśl Wielki otrzymało także Niepubliczne
Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców” w Radomyślu
Wielkim. Rozmawialiśmy z Barbarą Pasieczyńską, dyrektorem
administracyjnym:
– Przygotowaliśmy projekt, dzięki któremu w naszym przedszkolu udało się
stworzyć 25 dodatkowych miejsc dla maluchów. Ze środków unijnych kupiliśmy
mnóstwo niezbędnych rzeczy wzbogacających przedszkole. Powstał wspaniały
kącik zabaw, a także wspierający rozwój pokój z elementami sensorycznymi.
Jako że projekt obejmował przystosowanie placówki dla dwójki dzieci
z niepełnospawnościami, z myślą o nich kupiliśmy bieżnię i steper oraz inne
sprzęty z bezpiecznej pianki. Dzięki projektowi dziś do naszego przedszkola
uczęszcza już czwórka maluchów wymagających specjalnej opieki, co nas
bardzo cieszy. Zatrudniliśmy specjalistów, którzy pracowali nie tylko z 2 dzieci
z niepełnosprawnościami, ale z całą 25-osobową grupą. Dzieci rozwijały
umiejętności komunikacyjne i społeczne podczas spotkań z logopedą czy
psychologiem, świetnie się bawiły i nabierały śmiałości podczas zajęć
teatralnych czy muzycznych. Nasi specjaliści, zatrudnieni dzięki środkom
unijnym, tak zżyli się z placówką, dzieciakami, wnieśli tyle pozytywnej
energii i wartościowych zajęć, że postanowiliśmy z nimi kontynuować
współpracę po zakończeniu projektu. Zyskali pracę na stałe, a my świetne
kadry. Ponadto dwójka z naszych pedagogów dokształciła się podczas
studiów podyplomowych. Wszystko to sprawia, że nasze przedszkole jest
jeszcze bardziej przyjazne najmłodszym. Staramy się im zapewniać warunki
niemal domowe, w których mogą poprzez zabawę zdobywać wiedzę.
Aleksandra Nowotyńska
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Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
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