
Uzasadnienie
 
Program Jakość od początku jest odpowiedzią 
na zidentyfikowane przez nas problemy związane 
z usługami opiekuńczo-edukacyjnymi 
dla najmłodszych dzieci, takie jak: 

•  niskie zaufanie rodziców do opieki pozarodzinnej;
•  brak wiedzy pracodawców i urzędników jak 

wspierać jakość nowych usług dla małych dzieci;
•  niska świadomość rodziców oraz władz 

samorządowych, że pobyt w dobrych placówkach 
zwiększa szanse edukacyjne dzieci, zwłaszcza 
pochodzących ze środowisk zagrożonych 
wykluczeniem. 

Powyższe problemy potwierdzają wyniki badania 
ankietowego przeprowadzonego na nasze zlecenie 
przez Ośrodek Ewaluacji w listopadzie 2018 r.

Jakość od początku 
program realizowany 
przez Fundację Rozwoju 
Dzieci, jest pierwszym 
tego typu w Polsce 
i ma charakter 
innowacji społecznej. 
Daje szanse na 
systemową zmianę 
myślenia o jakości życia 
najmłodszych dzieci.
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Jakie problemy są związane z opieką nad małymi dziećmi w Polsce?

76% brak środków finansowych na zapewnienie prywatnej opieki przez rodziców

74% brak dostępu do publicznej opieki żłobkowej

63% niewystarczająca jakość oferowanych w pobliżu placówek

51% nieufność wobec opiekunów (brak odpowiednich kwalifikacji)

44% brak gotowości rodziców, by oddawać dzieci 0–3 pod opiekę osób trzecich

42% niespełnianie warunków bezpieczeństwa, gdy opiekun zajmuje się wieloma dziećmi naraz

42% nieznana jakość dostępnych w pobliżu placówek

41% niska gotowość dzieci do pobytu poza rodziną

41% przekonanie, że opieka żłobkowa to „przechowalnia dzieci”

30% niski standard lokalowy placówek, w których przebywają dzieci

Kluczowym ograniczeniem jest brak środków na zapewnienie 

opieki oraz brak publicznej oferty. Rodzice dostrzegają też jakość 

oferty jako pole do niepokoju.

Jak Pan/i ocenia poziom dostępności opieki nad małymi 
dziećmi w Polsce?

Które elementy opieki w żłobkach publicznych wymagają 
Pana/i zdaniem poprawy?
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Co jest główną cechą polskiego żłobka?
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Jakie są Pana/i zdaniem problemy związane z opieką nad małymi dziećmi w Polsce?

FRAGMENTY RAPORTU Z BADANIA ANKIETOWEGO, listopad 2018



Obecne standardy jakości żłobków dotyczą 
jedynie spraw technicznych, sanitarnych, norm 
budowlanych oraz norm żywieniowych. Nie obejmują 
obszarów kluczowych dla wszechstronnego rozwoju 
dziecka, takich jak: relacje dziecka z opiekunem, 
sposoby/metody wspierania rozwoju, propozycja 
edukacyjna, relacje z rodzicami. A to właśnie 
te sprawy decydują, czy dziecko będzie w żłobku 
szczęśliwe i czy rodzice będą mieli pewność, 
że ich dziecko jest w dobrych rękach.

CEL

Długofalowym celem programu Jakość od początku 
jest poprawa dostępności oraz jakości żłobków, 
klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
Chcemy, żeby każda gmina w Polsce, która zgodnie 
z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
nadzoruje placówki wczesnodziecięcej opieki 
i edukacji, wiedziała jak to robić, dostała narzędzia 
wspierania jakości tych placówek. Chcemy także, 
żeby każda instytucja opieki i edukacji małych 
dzieci, prywatna lub publiczna, mogła samodzielnie 
przeprowadzić autoewaluację jakości we wszystkich 
wymiarach.

DZIAŁANIA

badania i analizy

Poza zrealizowanym w 2018 r. badaniem świadomości 
i potrzeb rodziców, kadry pracującej w żłobkach oraz 
przedstawicieli samorządów w zakresie jakości opieki 
i edukacji małych dzieci, planujemy:

•  analizę doświadczeń zagranicznych w zakresie 
standardów wczesnodziecięcej opieki i edukacji;

•  analizę badań naukowych dot. wczesnodziecięcego 
rozwoju i edukacji w Polsce i na świecie;

•  opisanie dobrych praktyk z krajów EU 
oraz z Polski.

stworzenie standardów

Na potrzeby programu powołaliśmy zespół ekspercki, 
w skład którego wchodzą specjaliści w zakresie 
rozwoju i edukacji małych dzieci, samorządowcy, 
przedstawiciele firm i organizacji pozarządowych 
pracujących z małymi dziećmi, rodzicami i kadrą 

instytucji opiekuńczo-edukacyjnych. Wspólnie 
tworzymy standardy wraz z narzędziami 
pozwalającymi na poprawę jakości pracy instytucji 
zajmujących się najmłodszymi dziećmi.

sytuacje codzienne

żywienie

kompetencje kadry

aranżacja przestrzeni

zarządzanie

podstawowe warunki opieki

metodyka pedagogiczna

adaptacja dzieci

prawa dziecka

współpraca z rodzicami

bezpieczeństwo, 
profilaktyka zdrowia i higiena

Standardy obejmą następujące obszary:

przewodnik po standardach

By umożliwić wdrażanie standardów opracujemy 
przewodnik po standardach Jakość od początku – 
dla prowadzących instytucje opiekuńczo-edukacyjne 
dla małych dzieci oraz dla samorządów. Przewodnik, 
dostępny on-line, będzie umożliwiał nie tylko 
zapoznanie się ze standardami, ale także pogłębienie 
wiedzy na temat najnowszych badań związanych 
z rozwojem małego dziecka, pobranie wzorów 
dokumentów, zapoznanie się z procedurami, 
rozporządzeniami, dobrymi praktykami, 
dokumentacją fotograficzną.



konferencja

Jako pierwszy krok w kierunku upowszechniania 
standardów planujemy jesienią 2019 r. zorganizowanie 
konferencji dla przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju, samorządów, mediów oraz dyrektorów 
żłobków. Podczas konferencji eksperci zaprezentują 
wypracowane standardy.

pilotaż

Planujemy przeprowadzenie dwóch pilotaży:

•  pilotaż wypracowanych narzędzi ewaluacyjnych 
dla personelu placówek świadczących usługi 
opiekuńczo-edukacyjne dla dzieci do 3 lat 
(20 placówek publicznych i niepublicznych w gminach 
wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich);

•  pilotaż dla osób wspierających w gminach jakość 
opieki i edukacji dla dzieci do 3 lat 
(20 gmin).

Pilotaże pozwolą nam na opracowanie ostatecznej 
wersji Przewodnika po standardach oraz narzędzi 
ewaluacyjnych.

szkolenia

•  Opracujemy system szkoleń dla osób wspierających 
jakość opieki i edukacji dla dzieci 0–3 w gminach; 

•  Stworzymy system on-linowego profesjonalnego 
wsparcia dla wychowawców i dyrektorów 
placówek.

HARMONOGRAM

badania i analizy

stworzenie standardów stworzenie 
przewodnika 
po stan-
dardach

konferencja pilotaż szkolenia
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Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego 
powstała w 2003 roku, by stwarzać dzieciom 
jak najlepsze warunki już na wczesnym 
etapie rozwoju i edukacji. 
Naszym celem jest wyrównywanie 
szans dzieci, by stały się światłymi ludźmi.

www.frd.org.pl
Proponujemy rozwiązania systemowe i prawne, 
mamy sprawdzoną ofertę różnorodnych form 
pracy z dziećmi. Prowadzimy projekty na dużą 
skalę, bo wiemy, że inwestycja w dzieci to lepsza 
przyszłość nas wszystkich.


