Innowacyjny Żłobek Integracyjny
W Namysłowie przy ul. Braterskiej powstaje Innowacyjny Żłobek Integracyjny, który ma służyć nie
tylko dzieciom i rodzicom, ale także całej lokalnej społeczności. Gmina Namysłów przeznaczyła na ten
obiekt grunt w okolicach Parku Północnego, przy ulicy Braterskiej. Pomysł na powstanie żłobka to
inicjatywa przedsiębiorstw działających w Namysłowie oraz władz Namysłowa. Miejski żłobek
zapewnia opiekę dla 100 dzieci, a zapotrzebowanie na miejsca jest znacznie większe. Realizatorem
projektu jest Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic, a darczyńcą
większej części dotacji Fundacja Velux z Danii.
Projekt placówki został stworzony przez architektów z firmy Bjerg Arkitektur (duńskie biuro
architektoniczne z filią w Warszawie), jest w pełni energooszczędny, z dużą ilością światła dziennego,
dobrą jakością powietrza – bez alergenów i kurzu, przyjazną dla wrażliwego ucha dziecka akustyką.
Parametry energetyczne bryły są tak zaprojektowane, aby zapewnić komfort i zdrowie podopiecznych.
Budynek zostanie zbudowany z ekologicznych i trwałych prefabrykatów drewnianych.
Wnętrze żłobka zostało zaprojektowane w neutralnych barwach i z naturalnych materiałów,
aby sprzyjać poczuciu bezpieczeństwa dzieci. Pomieszczenia zostały zaprojektowane w taki sposób,
aby stworzyć optymalne warunki dla dzieci: sale łączone z sypialniami i toaletami, korytarze obfitujące
w miejsca zabaw dla dzieci. Wszystkie sale będą wyposażone w wyjścia na taras okalający budynek.
Wentylacja z rekuperacją będzie zapewniać stały dopływ świeżego powietrza, bez strat ciepła, natomiast
okna dachowe pozwolą wprowadzić światło słoneczne głęboko do wnętrz pomieszczeń,
a także będą wspomagać naturalną wentylację. Zastosowana pompa ciepła pozwoli na korzystanie
z energii ze źródeł odnawialnych, a zbiornik na wodę szarą pozwala na oszczędności związane
z podlewaniem rozległego ogrodu. Zagospodarowanie terenu zakłada stworzenie dla dzieci miejsc do
zabawy: place zabaw - naturalny i sensoryczny oraz ogródków warzywnych i miejsca relaksu, także dla
rodziców. Otoczenie żłobka, w tym Sensoryczny Plac Zabaw będą dostępne dla mieszkańców przez
cały rok.
Innowacyjny Żłobek Integracyjny w Namysłowie, będzie placówką w pełni przystosowaną dla dzieci
z każdym rodzajem niepełnosprawności oraz szczególnymi potrzebami rozwojowymi. Placówka będzie
także przystosowana dla dorosłych osób niepełnosprawnych - opisy sal w alfabecie Braille’a, szerokie
korytarze, przeszkolona obsługa placówki.
Budowany żłobek poza standardową opieką nad dziećmi do lat 3 ma oferować szeroki zakres usług
obejmujących zarówno rehabilitację jak i indywidualnie opracowane programy edukacyjne.
Uzupełnieniem oferty żłobka będą komercyjne usługi z zakresu opieki nad dziećmi, porad
psychologicznych i logopedycznych oraz szkoły rodzenia i zajęć grupowych dla dzieci. W placówce
będzie działać także poradnictwo chustowe i laktacyjne.
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Dopełnieniem wysokiego standardu placówki będzie wyposażenie jej w atestowane sprzęty wybrane
przy udziale specjalistów. Zajęcia będą miały charakter dydaktyczny z wykorzystaniem pedagogiki
zabawy, poprzez polisensoryczne metody edukacji. Metodologia pracy zakłada zagwarantowanie
dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
każdego dziecka. Będzie to możliwe, dzięki zakupowi specjalistycznego wyposażenia: mebli, pomocy
dydaktycznych, sprzętu rehabilitacyjnego. Oferta edukacyjna żłobka będzie rozszerzona o dwa
specjalnie opracowane programy zajęć - rytmikę z językiem angielskim oraz Przygody Młodych
Badaczy (wspólne eksperymentowanie, dociekanie, tłumaczenie zjawisk itp.).
W żłobku powstaną specjalne sale, przeznaczone do rehabilitacji małych dzieci. Dzięki dobraniu
sprzętów przeznaczonych dla małych dzieci oraz odpowiedniego doboru pomocy dydaktycznych
wykorzystujących najnowocześniejsze technologie audiowizualne w rehabilitacji, w placówce znajdą
wsparcie dzieci z każdą nierównością rozwojową, czy też szczególnymi potrzebami. Nad rehabilitacją
będąc czuwać specjaliści, dobierając indywidualny program do potrzeb każdego dziecka. W żłobku będą
działać: Sala integracji sensorycznej – służąca niwelowaniu trudności rozwojowych dzieci
z dysfunkcjami integracji sensorycznej, także z nadmierną aktywnością ruchową i problemami
z koncentracją, czy też z opóźnioną mową. Dla dzieci w normie rozwojowej pozytywnie wpływać
będzie na koordynację wzrokowo-ruchowej, motorykę małą i dużą oraz rozwój kompetencji szkolnych.
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z niepełnosprawnościami ruchowymi, jak i do profilaktyki wad postawy u wszystkich dzieci. Natomiast
sala doświadczania świata jest szczególnie przeznaczona dla dzieci z deficytami psychicznymi
i intelektualnymi, a także dzieci z niedosłuchem i niedowidzeniem lub niewidzących. Sala jest także
ukojeniem dla dzieci nadpobudliwych, znerwicowanych, także tych które mają problem z adaptacją
w nowym otoczeniu i potrzebują bezpiecznych i spokojnych bodźców.
Utworzenie Żłobka w Namysłowie oznacza milowy krok we wprowadzaniu nowych standardów
w edukacji i opiece małych dzieci w Polsce, szczególnie tych z niepełnosprawnościami. Fundacja
Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka „Elementarz” od 25 lat działa na rzecz wprowadzania innowacji
w edukację, aby dzieci, a późniejsi dorośli byli świadomymi, zdrowymi i jak najszerzej wykształconymi
ludźmi. Dbałość o jak najwyższy poziom edukacji i wychowania oraz opieki nad dziećmi w Polsce jest
misją Fundacji od początku jej funkcjonowania. Pragniemy zapewnić dostęp do najwyższych
standardów każdemu dziecku, a ich rodzicom wsparcie w procesie wychowania.
Projekt jest objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Namysłowa.
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