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Za kilka dni zakończy się trwający dwa lata projekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentami było 80 dzieci, 
mieszkających na terenie Gliwic, Zabrza, a w szczególności zameldowanych 
w dzielnicach Sośnica i Zabrze Południe. Skierowany do najmłodszych dzieci, 
bo zaledwie będących w wieku 3-5 lat, nie tylko spełnił swoje zadanie, wyrównując 
szanse edukacyjne i społeczne maluchów, ale jednocześnie przysporzył swoim 
podopiecznym wiele frajdy, którą pamiętać będą do końca życia. Bo nie liczą się 
jedynie urzędnicze wytyczne, ale również inwencja tych, którym powierzono 
w opiekę dzieci i nowe przedszkole.

Bezpłatnie i ciekawie
Jednym z warunków otrzymania grantu było zapewnie-

nie kompleksowej i przede wszystkim bezpłatnej opieki nad 
dziećmi. Dodatkowo każdy przedszkolak otrzymywał trzy 
posiłki dziennie, za które rodzice nie ponosili opłat. Równo-
cześnie realizowana była podstawa programowa, bogaty wa-
chlarz bezpłatnych zajęć fakultatywnych, w tym rozwijanie 
kreatywności w oparciu o uznany i ceniony na całym świe-
cie międzynarodowy program DI Rising Stars Kreatywności, 
język angielski w wymiarze 3 godzin tygodniowo, język nie-
miecki - 1 godzina,  zajęcia muzyczno-taneczne – 2 godziny, 
fotografia – 1 godzina, ekologia - 1 godzina tygodniowo i za-
jęcia ruchowe, takie jak judo czy gimnastyka korekcyjna. Nie 
do przecenienia jest fakt, że wszystkie te zajęcia odbywały się 
całkowicie bezpłatnie.

Bez rodziców ani rusz!
To już znak naszych czasów, że zapracowani rodzice mają 

coraz mniej czasu dla swoich dzieci. Dość odważnym pomy-
słem było zaangażowanie rodziców we wspólne zadanie - 
aranżację i pielęgnację ogródka kwiatowego. To nie wszystko. 

Ów zieleniak miał swojego nietypowego mieszkańca. Wespół 
– zespół rodzice wraz z maluszkami sprawowali opiekę nad… 
królikiem. Miało to szczególne znaczenie zwłaszcza dla 8 dzie-
ci niepełnosprawnych, dla których kontakt ze zwierzęciem 
pełnił dodatkowo funkcję terapeutyczną. 

Rodzice, w dużej mierze osoby poszukujące swojego miejsca 
na rynku pracy, mieli również przydzielone zadania, co pozwo-
liło im czuć się gospodarzami przedszkola. – Nie były to tylko 
proste zadania – wyjaśnia Grażyna Grzesik ze Stowarzysze-
nia Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży. – Rodzice m.in. wy-
budowali dla swoich pociech plac zabaw, pomagali w otwarciu 
przedszkola, wykonując prace techniczne, takie jak np. skręca-
nie mebli, sprzątali i myli sale, pomagali w organizacji imprez 
przedszkolnych wykonując dekoracje, piekąc ciasta, i przygo-
towując przekąski czy  udzielali się w pracach porządkowych 
przedszkola. 

Poza murami przedszkola
Dzieci poznają świat za pomocą dotyku i potoku trudnych 

do odpowiedzenia pytań. Aby ułatwić im znalezienie odpowie-
dzi, warto pokazać te miejsca, w których same odszukają roz-

wijające ich młodziutkie umysły informacje. Nic prostszego, jak 
zabrać je na wycieczkę. A tych, przez dwa lata trwania projektu 
nazbierało się sporo. Przedszkolaki zwiedziły m.in. Muzeum 
w Gliwicach – Zameczek Piastowski – biorąc udział w bożo-
narodzeniowych warsztatach, historyczny Zamek w Toszku, 
Muzeum Chleba w Radzionkowie, Miejski Ogród Botaniczny 
w Zabrzu, Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Palmiarnię Miejską 
w Gliwicach, Przedszkolną Akademię Filmową PIF PAF w Ki-
nie Amok, Schronisko dla zwierząt w Sośnicy czy Rodzinny 
Park Atrakcji w Rybniku. Nauczyły się korzystać z biblioteki, 
odwiedzając oddział dziecięcy w Sośnicy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Nie zabrakło również czasu na dobrą zabawę. Tę 
zapewniły m.in. Sala zabaw ALEGRA w Gliwicach, Kino Cine-
ma City, Spektakl „Pippi pończoszanka” w MDK Gliwice, czy 
w końcu bajka wszechczasów – „Kot w Butach” w wykonaniu 
artystów Gliwickiego Teatru Muzycznego.

Rekrutacja trwa
- Rozpoczynamy zapisy do niepublicznego Przedszkola Ani-

mator dla dzieci które chcą do nas dołączyć już w sierpniu lub 
wrześniu 2012 r – przypomina Grażyna Grzesik z SARM. - 

Niskie czesne, bezpieczeństwo dziecka, przyjemna atmosfera 
oraz odpowiednie warunki rozwoju pod okiem wykwalifikowa-
nej kadry to jest to, czego potrzebuje Twoje Dziecko. 
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80 talentów rozkwitło

Projekt o nazwie „Aby talenty mogły rozkwitać” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Animatorów 
Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Okres realizacji: 1 sierpnia 2010 – 31 lipca 2012 (2 lata).


