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MGR, MBA ROBERT WILCZEK
PREZES ZARZĄDU
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent studiów
podyplomowych: MBA (Master of Business Administration), Zarządzanie Projektami,
Zarządzanie Oświatą, Zarządanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Były pracownik
samorządowy, zajmujący się obszarem żłobków, klubów dziecięcych, dziennych
opiekunów i polityki społecznej. Były Dyrektor Administracyjny Uczelni Wyższych
w Warszawie, Pełnomocnik Rektora Wyższej Uczelni ds. rozwoju i promocji.
Założyciel oraz Prezes Zarządu I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych
i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Trener z zakresu zarządzania
instytucjami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Prowadzi kontrolę żłobków
i klubów dziecięcych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego
oraz szkolenia, m.in. dla pracowników samorządowych, którzy pełnią
nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi. Założyciel pierwszego
w Polsce czasopisma, dedykowanego dla instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 ,,Biblioteki Opiekuna Malucha”. Inicjator
projektów na rzecz rozwoju żłobków i klubów dziecięcych
oraz projektów żywieniowych przy współpracy z ekspertami
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny. Współpracuje z Ministerstwem
Rodziny i Polityki Społecznej oraz z jednostkami
samorządu terytorialnego, realizując wspólne projekty.
Inicjator Ogólnopolskiej Konferencji ,,Żłobki i Kluby
Dziecięce’’ oraz Ogólnopolskiego Konkursu ,,Żłobek
Roku’’ i ,,Klub Dziecięcy Roku’’. Założyciel Akademii
Oświaty, Placówki Kształcenia Ustawicznego.
Założyciel Centrum wsparcia małego dziecka
w Pułtusku.
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Moim celem jest
kształcenie i podnoszenie kwalifikacji kadry pracującej w żłobkach i klubach dziecięcych, ale również kształcenie i podnoszenie jakości w obszarze kontroli żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dzięki współpracy
z przedstawicielami MINISTERSTW, SANEPIDU, STRAŻY
POŻARNEJ, PSYCHOLOGÓW DZIECIĘCYCH, LOGOPEDÓW,
FIZJOTERAPEUTÓW, DIETETYKÓW, PRAWNIKÓW, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, TERAPEUTÓW SI przygotowuję dla
Państwa projekty, które pomogą sprawnie i profesjonalnie
poruszać się w obszarze żłobków i klubów dziecięcych.

Zależy mi na
rozwijaniu polskiego systemu opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, a jednocześnie na wspieraniu
podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce
oraz na silnej i owocnej współpracy z jednostkami
samorządu terytorialnego, na których spoczywa
obowiązek kontroli i dbania o jakość żłobków
i klubów dziecięcych. Jak się okazuje, istnieje
możliwość współpracy pomiędzy samorządem
a żłobkami i klubami dziecięcymi, czego jestem
świadkiem podczas organizowanych dla Państwa
szkoleń, warsztatów i konferencji.
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CELE STOWARZYSZENIA

C

elem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej,
kulturalnej i pomoc doradcza w obszarze instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, instytucja dziennego opiekuna, niania),
wspieranie w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych i doradczych
na rzecz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, podwyższanie
jakości opieki nad dziećmi w publicznych i niepublicznych żłobkach
i klubach dziecięcych oraz podejmowanie działań i realizacja
projektów mających na celu rozwój systemu opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 w Polsce.
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Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Główny Inspektor Sanitarny

Rzecznik Praw Dziecka

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –PZH

Państwowa Straż Pożarna

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Wyższe Uczelnie
5

CO ROBIMY?
Walczymy z nieuczciwą konkurencją poprzez eliminowanie placówek, które działają nielegalnie
(dzięki podjętym działaniom przez Stowarzyszenie kilkanaście nielegalnych placówek przestało
funkcjonować lub zawiesiło działalność).
Wspieramy i rozwijamy również kompetencje opiekunów żłobków i klubów dziecięcych,
organizując szkolenia, warsztaty czy kursy.
Jesteśmy stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim, dlatego staramy się realizować
projekty w całej Polsce i spotykać się z przedstawicielami żłobków i klubów
dziecięcych funkcjonujących na terenie całej Polski.
Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt warsztatów, szkoleń i kursów w całej Polsce.
Przeszkoliliśmy ponad 1800 pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Swoją
misję realizujemy poprzez współpracę z jednostkami samorządu
terytorialnego w całej Polsce.
Jesteśmy inicjatorem i organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji
Żłobki i Kluby Dziecięce oraz Ogólnopolskiego Konkursu
w kategorii „Żłobek Roku” i „Klub Dziecięcy Roku”. Tworzymy
regionalne oddziały Stowarzyszenia, które kierowane są
przez wojewódzkich koordynatorów.
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Uczestnikami konferencji są przedstawiciele żłobków,
klubów dziecięcych, pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, przedstawiciele jednostek samorządu
terytorialnego, Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej czy przedstawiciele Rzecznika Praw
Dziecka.
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PRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI
Obecnie współpracujemy ze specjalistami wśród których są:
psycholodzy, terapeuci SI, logopedzi, fizjoterapeuci,
oligofrenopedagodzy, certyfikowani terapeuci metody Snoezelen.

Dbając o jak najwyższy standard oferowanych usług,
do ich realizacji dobieramy wyłącznie wysokiej rangi
doświadczonych ekspertów i praktyków, którzy zajmują
się zawodowo pracą na rzecz dzieci w wieku do lat 3.

Duża wiedza, bogate doświadczenie
zawodowe, umiejętności oraz profesjonalizm
naszej kadry gwarantują najwyższą jakość
kształcenia, zapewniając indywidualne
podejście i możliwość rozwoju.

Do każdego projektu starannie
wybieramy trenerów w zależności
od specyfiki zadania, tematu,
organizacji i grupy.
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GDZIE JESTEŚMY?
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PROPONUJEMY
RÓŻNE KIERUNKI
ROZWOJU
I WSPARCIA

Projekty ogólnopolskie

Projekty

Kursy kompetencji zawodowych

• projekty rządowe, Maluch +, unijne
• dotacje na szkolenia i kursy

• wysoki poziom merytoryczny zajęć
• profesjonalne przygotowanie do zawodu
• zaświadczenie MEN lub certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje
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• Badania przesiewowe
• Diagnoza funkcjonalna
• Projekty żywieniowe realizowane wspólnie z ekspertami Instytutu
Żywności i Żywienia im. prof. A. Szczygła w Warszawie, obecnie
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny.

Studia podyplomowe*

Szkolenia

• unikalne kierunki dla kadry zarządzającej i opiekunów
• wykłady, ćwiczenia, warsztaty we współpracy z Uczelniami Wyższymi
* planowane uruchomienie od października 2021 r.

• formuła otwarta, zamknięta, wyjazdowa
• programy dostosowane do potrzeb
konkretnej placówki
• duża dawka profesjonalnej
i praktycznej wiedzy
• indywidualne konsultacje

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego

Konferencje

• Kontrola instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na zlecenie jst.
• Realizacja wspólnych projektów na rzecz rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3

• unikalne wydarzenia
• wybitni prelegenci
• aktualne tematy z obszaru instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
• inspirująca wymiana doświadczeń
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JESTEŚMY NAJWIĘKSZYM
STOWARZYSZENIEM W POLSCE,
ZRZESZAJĄCYM INSTYTUCJE
OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU
DO LAT 3 W POLSCE

STYCZEŃ 2019

KWIECIEŃ 2020

Utworzenie Stowarzyszenia

Czasopismo i Wydawnictwo

• Ponad 4 000 członków (żłobki i kluby dziecięce)
• Ponad 2 500 osób skorzystało z naszego wsparcia
(żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie,
jednostki samorządu terytorialnego, stacje
sanitarno-epidemiologiczne)
• 98% najwyższych ocen klientów
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• Zarejestrowanie przez Sąd Okręgowy
Warszawa - Praga w Warszawie pierwszego
w Polsce czasopisma ,,Biblioteka Opiekuna
Malucha w żłobku i klubie dziecięcym’’
(ISNN2719-6216)
• Powstanie wydawnictwa ,,Rozwój’’

LIPIEC 2020

MAJ 2021

WRZESIEŃ 2021*

Kursy

Nowa Umowa

Centrum wsparcia

• Rozpoczęcie prowadzenia kursów opieki
na opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym
jako partner Akademii Oświaty, Placówki
Kształcenia Ustawicznego.

• Podpisanie umowy
o współpracy
z Powiślańską Szkołą
Wyższą.

• Otwarcie ,,Centrum wsparcia
i rozwoju małego dziecka’’
w Pułtusku.
* planowany termin uruchomienia poradni.
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STOWARZYSZENIE JEST ORGANIZACJĄ
DZIAŁAJĄCĄ WIELOPŁASZCZYZNOWO
Pierwszą zasadniczą kwestią jest zapraszanie do współpracy osób,
których kwalifikacje i doświadczenie pozwalają na tworzenie oferty
dostosowanej do specyfiki pracy w żłobku czy klubie dziecięcym.
Do grona naszych ekspertów należą psychologowie, neurologopedzi, pedagodzy specjalni, terapeuci integracji sensorycznej,
specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju.
Proponowane przez nas szkolenia i warsztaty są odpowiedzią
na potrzeby osób zarządzających placówką, jak i opiekunów
pracujących z dziećmi. Zajmujemy się podnoszeniem
kwalifikacji, poszerzeniem kompetencji interpersonalnych, szeroko pojętą współpracą z rodzicami, pracą
z dzieckiem i organizacją czasu w grupie, rozpoznawaniem trudności rozwojowych i wspieraniem
dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze szkolenia obejmowały praktyczne umiejętności
i były wzbogacane o część warsztatową.
Wszystkie proponowane aktywności są
dostosowane do potrzeb rozwojowych
najmłodszych.
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Kolejnym obszarem jest wspieranie Państwa w codziennej pracy dzięki powołanemu do życiam Centrum Wsparcia. Członkowie Stowarzyszenia mają możliwość przesłania zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Tworzymy liczne programy psychoedukacyjne dla dzieci
i rodziców z propozycjami aktywności do przeprowadzenia w grupach żłobkowych, mających na celu poszerzanie
wiedzy o zdrowych nawykach żywieniowych czy kształtujących postawy proekologiczne.
W sezonie letnim inaugurujemy wyjątkowy projekt, stworzony z wielką dbałością o najmłodsze dzieci i ich rodziny
„Miejsce wolne od przemocy”, będący wynikiem prac wielodyscylinarnego zespołu. Pragniemy wdrożyć jednolity
projekt w całej Polsce, zwiększający świadomość osób,
które wspierają małego człowieka w pierwszych latach
życia, w jaki sposób nasze zachowania, komunikaty oraz
inicjowanie wspólnych działań z rodzicami, wpływa na
wszechstronny rozwój dziecka. Stworzenie odpowiednich

warunków, w tym przestrzeni do wyrażania własnych potrzeb oraz kreowanie właściwej otwartej i empatycznej
postawy opiekuna, pokazuje dziecku w jaki sposób może
sygnalizować swoje odczucia, a także buduje poczucie
własnej wartości.
Mając na uwadze wrażliwość dziecka w pierwszych latach życia i ich kluczową rolę w dalszym rozwoju, a także fakt, że żłobek jest również instytucją, która wspiera
rodziców, pragniemy przeprowadzić również kampanię
informacyjną wśród Dyrektorów i Opiekunów dotyczącą
rozpoznawania symptomów zjawisk przemocowych oraz
wdrożenia algorytmów postępowania i poszukiwania
wsparcia dla potrzebujących rodzin wśród różnych instytucji oraz organów w naszym kraju, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, z jednoczesną szeroką edukacją
opiekunów w zakresie rozpoznawania potrzeb dziecka,
poszanowania jego praw oraz wspierania młodego człowieka w jego rozwoju społeczno-emocjonalnym.
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NASZE DZIAŁANIA TO:

WSPIERANIE
EDUKOWANIE
ROZWIJANIE
INTEGRACJA
PROFILAKTYKA
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OPINIE O NAS
Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach współpracuje z I Ogólnopolskim
Stowarzyszeniem Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych
od października 2018 r., czyli w zasadzie jeszcze zanim formalnie powstało
Stowarzyszenie.
Osoby współtworzące Stowarzyszenie to szczególni ludzie: o wysokiej
kulturze osobistej, empatii i ogromnym zaangażowaniu w sprawy
dotyczące opieki nad małym dzieckiem.
Prowadząc placówkę opieki nad dzieckiem do lat trzech,
napotykamy na wiele problemów, z którymi często trudno
sobie poradzić. Codziennie pojawiają się nowe wyzwania,
a radzenie sobie z nimi jest znacznie łatwiejsze, jeżeli
możemy współpracować z osobami, które „mają podobnie”,
dla których potrzeby małego dziecka to sprawa
priorytetowa.
Stowarzyszenie zrzesza tych, którzy właśnie „mają
podobnie”, pomaga wymieniać doświadczenia
i sprawiać, by placówki opieki nad dziećmi do lat
3 były coraz lepszymi miejscami do rozwijania
możliwości małego człowieka.
Ania Stosiek
Dyrektor Żłobka Samorządowego
w Zdzieszowicach

Katarzyna Baumgart
Współpraca z I Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych jest
dla mnie bardzo satysfakcjonująca. (...) szczerze jestem pod
wrażeniem kompetencji i wiedzy trenerów. Wszystkie wskazówki dotyczące dzieci oraz ich rodziców są bardzo pomocne w mojej pracy, ale nie tylko tam wykorzystuję nabytą na
szkoleniu wiedzę, ponieważ prywatnie jestem mamą trójki
dzieci, nie ukrywam, że również w domu pomocne okazują
się informacje dotyczące np. trudnych emocji. (...)
Katarzyna Baumgart
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Żłobek „Pisklandia” w Kurzętniku

Magdalena Wykowska

I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych jest instytucją niezwykle
pomocną w codziennej pracy dyrektora, opiekuna w żłobku/
klubie dziecięcym. Pozwala rozwiązywać tajniki i meandry
nie zawsze czytelnych przepisów i ustaw, z jakimi spotykamy
się w codziennej pracy.

Kurs Kompetencji Zawodowych Akademia Dobrego Opiekuna
przeprowadzony został w sposób profesjonalny i zrozumiały.

Potrafi wsłuchać się w potrzeby i problemy, z jakimi borykają się żłobki i kluby dziecięce w całej Polsce. Stowarzyszenie współpracuje ze świetnymi specjalistami, którzy dzielą
się swoją wiedzą merytoryczną i nietuzinkowymi pomysłami. Osobiście jestem bardzo zadowolona ze współpracy ze
stowarzyszeniem. Serdecznie polecam wstąpienie w szeregi
I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.
Paulina Zatorska, Dyrektor Żłobka „Pisklandia” w Kurzętniku

Otrzymałam materiały z pełnym opisem każdej części szkolenia, charakteryzowało się wysokim poziomem merytorycznym, dydaktycznym oraz przyjemną atmosferą.
Prowadzący wykazali się dużym zaangażowaniem, kompetencjami oraz umiejętnością przekazywania skomplikowanych treści w przejrzysty sposób.
Szkolenie odbyło się zdalnie ze względu na pandemie jaka panuje, ale zaznaczę że charakteryzowało się doskonałą organizacją.
Uzyskana podczas szkolenia wiedza niewątpliwe wzbogaci
mój warsztat, metodyczny jak również dydaktyczny. Jestem
zadowolona z odbycia szkolenia.
Magdalena Wykowska

Gabriela Biduś
Moją przygodę z I Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Publicznych i Niepublicznych
Żłobków i Klubów Dziecięcych rozpoczęłam w lutym 2020 roku podczas szkolenia
we Wrocławiu. Mogę śmiało powiedzieć,
była to miłość od pierwszego wejrzenia.

Od początku Stowarzyszenie wyróżnia wysoki i skuteczny poziom prowadzenia zajęć
dydaktycznych. Kadrę, która tworzy każde
spotkanie lub inne eventy wyróżnia wielki
profesjonalizm, ogromna cierpliwość, zaangażowanie oraz czuć rodzinną atmosferę.

Praca z najmłodszymi jest dla mnie priorytetem a szkolenia, spotkania, pomoc jaką
oferuje Stowarzyszenie wychodzi naprzeciwko moim oczekiwaniom i aspiracjom by
lepiej zajmować się najmłodszymi członkami naszego społeczeństwa.

Stowarzyszenie opiera się na wartościach, które są mi bardzo bliskie – troska
o wszechstronny rozwój dziecka a zarazem
kształcenie kadr do opieki nad maluchami
sprawiają że nasza współpraca będzie kontynuowana przez kolejne i kolejne lata.
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