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I Ogólnopolska Konferencja na temat opieki nad dzieckiem w żłobku

Na zaproszenie Urzędu Miasta Krakowa oraz Związku Miast Polskich, w 
dniach 8 -10 października wzięliśmy udział w konferencji pt. "Opieka nad 
dzieckiem  w  żłobku  -  nowe  spojrzenie". Pierwszego  dnia  uczestniczyliśmy 
w zajęciach warsztatowych przygotowanych przez kierowników i opiekunki 
z  krakowskich  żłobków.  Drugiego  dnia  konferencję  uroczyście  otworzył 
sam  Prezydent  Miasta  Krakowa  Prof.  Jacek  Majchrowski.  Odbyły 
sie cztery  sesje  plenarne  poświęcone  aspektom  zdrowia,  opieki 
pedagogicznej i psychologicznej, edukacyjnej nad dzieckiem w żłobku oraz 
wyzwań dla rodziców. Nasza prezentacja dotyczyła "Poprawy standardów 
opieki nad małym dzieckiem w żłobku spełniających oczekiwania rodziców.

Oto krótka relacja zdjęciowa (z 15 zdjęć wybrano cztery – A.Boh.)

Pan Prezydent Krakowa Prof. Jacek Majchrowski

http://www.zlobki.waw.pl/aktualnosci.php?pid=11664


Pamiątkowe zdjęcie z dyrektorem A. Bohosiewiczem

Teraz wszyscy razem



Miś żłobkuś w podziękowaniu i na pamiątkę spotkania

Pierwszy dzień przyniósł wiele ciekawych doświadczeń z udziału w zajęciach z 
dziećmi przygotowanych przez Panie opiekunki z 9 krakowskich żłobków. Były 
to m.in.: "Zabawy ogólnorozwojowe" Pani Reanty Piech, zajęcia logopedyczne 
Pani  Eweliny  Bławut  ze  Żłobka  nr  5,  "Metoda  dobrego  startu"  Pani  Beaty 
Chrzan ze Żłobka nr 27, zabawa ruchowo-somatyczna "W poszukiwaniu darów 
jesieni"  w  Żłobku  nr  21,  "Łąka  to  owadów  dom  -  szanujmy  go"-  zabawa 
ekologiczna Anny Górka i  Danuty Skotniczny ze Żłobka nr 30. Było bardzo 
miło,  merytorycznie,  interesująco i  inspirująco.  Po sesjach plenarnych odbyły 
się prezentacje z zajęć warsztatowych z krakowskich żłobków. 

Organizatorom  konferencji  dziękujemy  za  profesjonalizm,  stworzenie 
miłej,  serdecznej,  niepowtarzalnej atmosfery  i  ciepłe  przyjęcie w  stolicy 
polskiej  kultury.  Szczególne  podziękowania  kieruję  do  Pana  Andrzeja 
Bohosiewicza  -  Dyrektora  Biura  ds.  Ochrony  Zdrowia,  Pani  Beaty 
Czarnoty, Pani Anicenty Iskra Bąk i Pana Pawła Lipowskiego z Referatu 
ds. Zdrowia Urzędu Miasta Kraków. Wyrazy wdzięczności i uznania należą 
się  również Kierownikom  i  pracownikom  krakowskich  żłobków  za 
przygotowanie  ciekawej  lekcji  i nie  tylko  warsztatowej  z  życia  żłóbków. 
Chętnie spotkamy się ponownie.

Wynikiem  konferencji  jest inicjatywa  utworzenia  stowarzyszenia,  stanowisko 
Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Związku Miast Polskich i wspólne stanowisko 
uczestników konferencji w sprawie zmian systemowych w zakresie opieki nad małym 
dzieckiem kierowana do Premiera RP (tekst na stronie www.krakow.pl) 


