Plan działań PREMD na lata 2013-2014
Materiał powstał podczas pracy w zespołach w trakcie III Walnego Zgromadzenia, 20.10.2012 r.
zaktualizaowany podczas IV Walnego Zgromadzenia, w dniu 18.10.2013 r.

Cel operacyjny strategii
Organizacja
1.1. Wystarczający poziom inicjowania Fundacja Komeńskiego
przez NGO MD tworzenia lokalnych
Częstochowskie
Stowarzyszenie
strategii rozwoju edukacji
Pomocy Szkole
Maszewska Inicjatywa Gospodarcza

Towarzystwo
Cekcyńskiej

Miłośników

Działanie
Strategie wyrównywania szans – fundusze szwajcarskie (2012-2014)
Udostępnianie przykładowych strategii i opisu przygotowań strategii na stronie
www.premd.org.pl [dz. 1]
Udostępnianie przykładowych strategii i opisu przygotowań strategii na stronie
www.premd.org.pl (I kwartał 2013) [dz. 1]

Ziemi Zorganizowanie spotkań środowiskowych poświęconych uzgadnianiu zapisów
strategii. [dz. 2]
Przekazanie uzgodnionych zapisów strategii do samorządu lokalnego.[dz. 3]

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Zorganizowanie spotkań środowiskowych poświęconych uzgadnianiu zapisów
Otwartych Serc” (zasoby własne)
strategii. [dz. 2]
Przekazanie uzgodnionych zapisów strategii do samorządu lokalnego (do końca
2014)[dz. 3]
Gmina Biecz

Tworzenie strategii wyrównywania szans edukacyjnych

Stowarzyszenie Oświatowo –
Edukacyjno – Wychowawcze SOWA

Promowanie tworzenia strategii rozwoju edukacji w lokalnym środowisku
samorządowym

1.2. Wystarczające inicjowanie przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Zorganizowanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy
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NGO MD tworzenia programów, Dziecka w Poznaniu
profilaktyki i przeciwdziałania przemocy Fundacja Dzieci Niczyje
w rodzinie
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub
Otwartych Serc” (zasoby własne)
Fundacja „Przytul Misia”
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub
Otwartych Serc” (samorząd gminy)
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Jastkowskiej (zasoby własne)
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zagórze
i Okolic (zasoby własne)
Fundacja Bullerbyn

Udostępnianie przykładowych programów dot. profilaktyki i przeciwdziałania
przemocy na stronie www.premd.org.pl. [dz. 1]
Udostępnianie opisu dobrych sprawdzonych praktyk przygotowywania programów
profilaktyki i przeciwdziałania przemocy.[dz. 2]
Udostępnianie przykładowych programów dot. profilaktyki i przeciwdziałania
przemocy na stronie www.premd.org.pl. [dz. 1]
Udostępnianie opisu dobrych sprawdzonych praktyk przygotowywania programów
profilaktyki i przeciwdziałania przemocy [dz. 2]

Stowarzyszenie „Spójrz inaczej”

Program profilaktyki we współpracy kadry nauczycielskiej ze środowiskiem rodziców w
projekcie „Wioska Bullerbyn”
Udostępnienia programów profilaktycznych

Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne

Wymiana dobrych praktyk na stronie www.premd.org.pl: Centra Integracji Społecznej;
Domek dla matek bezdomnych i z przemocy z dziećmi

Stowarzyszenie rodziców „TU”

Dzielenie się doświadczeniami z prac nad utworzeniem ośrodka wsparcia kobiet, dzieci
i rodziny (pomoc psychologiczna, interwencyjna, prawna dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie rodzinie/domowej itp. Grupa DDA)
Projekty: Szansa na radosne wakacje/ ferie 2013/2014 z uwzględnieniem dzieci z
rodzin przemocowych

Orzyskie Stowarzyszenie
Pracowników i Przyjaciół Pomocy
Społecznej „Szansa Na…”
1.3. Wystarczające inicjowanie przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Udostepnienie opisu doświadczeń z realizacji projektu „Rodzina w kryzysie rozstania”
NGO MD programów opieki nad Dziecka w Poznaniu
(2012-2014)
dzieckiem i rodziną
Fundacja Zielony Dom
Udostępnianie przykładowych programów dot. tworzenia programów opieki nad
dzieckiem i rodziną na stronie www.premd.org.pl [dz. 1]
Stowarzyszenie „Nadzieja”
Udostępnianie przykładowych programów dot. tworzenia programów opieki nad
dzieckiem i rodziną na stronie www.premd.org.pl [dz. 1]
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Udostępnianie opisu dobrych/sprawdzonych praktyk przygotowania i tworzenia opieki
nad dzieckiem i rodziną [dz. 2]
Stowarzyszenie „Warto Pomagać”
Udostępnianie przykładowych programów dot. tworzenia programów opieki nad
dzieckiem i rodziną na stronie www.premd.org.pl
Stowarzyszenie
Pomocy
Szkole Udostępnianie przykładowych programów dot. tworzenia programów opieki nad
Małopolska
dzieckiem i rodziną na stronie www.premd.org.pl [dz. 1]
Udostępnianie opisu dobrych/sprawdzonych praktyk przygotowania i tworzenia opieki
Fundacja na Rzecz Kobiet „Ja nad dzieckiem i rodziną [dz. 2]
Kobieta”
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub
Udostępnianie przykładowych programów dot. tworzenia programów opieki nad
Otwartych Serc” (grantodawcy)
dzieckiem i rodziną na stronie www.premd.org.pl [dz. 1]
Fundacja AZP „W trosce o dzieci”
(POKL + samorząd)
Fundacja Drugi Domek
Udostępnianie opisu doświadczeń z realizacji programu „Maluch 2013”- edycja II
Stowarzyszenie Edukator
Polskie Stowarzyszenie Montessori
1.4.
Wystarczająca
wiedza
nt. Fundacja Komeńskiego
możliwości
prawnych
inicjowania
współpracy NGO z samorządem w Fundacja Dzieci Niczyje
zakresie działań na rzecz MD
Fundacja Zielone Domy
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub
Otwartych Serc” (samorząd powiatu
+ środki własne i zewnętrzne)
Towarzystwo
Cekcyńskiej

Miłośników

Stowarzyszenie Rodziców „TU”

Udostępnianie opisu doświadczeń z realizacji projektu „Dziecko w grupie żłobkowej –
rodzic wraca do pracy 2013-14
Redakcja roczników Polskiego Stowarzyszenia Montessori, udostępnianie biuletynów i
kwartalników
Konsultacje prawne do końca 2013 w ramach projektu PREMD
Udział z Zespołach Problemowych i bieżące opiniowanie działań urzędu
Udostępnianie możliwości skorzystania z porad specjalistów na stronie
www.premd.org.pl w wersji płatnej (konsultacje indywidualne) i nieodpłatnej (porady
udzielane przez NGO posiadające wiedzę specjalistyczną współpracujące z PREMD) [dz.
1]

Ziemi Podjęcie próby wypracowania/ sformalizowania gminnego modelu współpracy ngo/jst
(MD)
Dzielenie się doświadczeniami w tworzeniu świetlicy środowiskowej we współpracy z
JST (granty gminne). Bariery formalne i nieformalne stawiane przez urzędników
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gminnych. Analiza statusu prawnego nauczyciela w innych formach wychowania
przedszkolnego.
1.5. Wystarczająca wiedza NGO nt. Terenowy Komitet Ochrony Praw Konsultacje prawne (2012-2014)
wykorzystywania
instrumentów Dziecka w Poznaniu
prawnych dotyczących działań na rzecz Maszewska Inicjatywa Gospodarcza
Udostępnianie możliwości skorzystania z porad specjalistów na stronie
MD
www.premd.org.pl w wersji płatnej (konsultacje indywidualne) i nieodpłatnej (porady
Stowarzyszenie
Pomocy
Szkole udzielane przez NGO posiadające wiedzę specjalistyczną współpracujące z PREMD) [dz.
Małopolska
1]
2.1.
Wystarczające
wykorzystanie Fundacja Komeńskiego
Udostępnianie opisu dobrych praktyk tworzenia koalicji na rzecz rozwoju MD
istniejących dokumentów prawnych
Strategie wyrównywania szans i diagnozy potrzeb MD
integrujących współpracę instytucji na
Stowarzyszenie „Z Edukacją w Udostępnianie możliwości z korzystania z porad specjalistów na stronie
rzecz MD
Przyszłość"
www.premd.org.pl w wersji płatnej (konsultacje indywidualne) i nieodpłatnej (porady
udzielane przez NGO posiadające wiedzę specjalistyczną współpracujące z PREMD).
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub
[dz. 1]
Otwartych Serc” (środki własne)
Polskie Stowarzyszenie Montessori
2.2. Wystarczające działania rzecznicze Fundacja Komeńskiego
na
rzecz
integracji
podmiotów
zajmujących się lub potencjalnie Fundacja Zielone Domy
zainteresowanych MD

Fundacja AZP „W trosce o dzieci”
(środki własne)
Polskie Stowarzyszenie Montessori
Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjno – Wychowawcze SOWA
2.3. Wzbogacanie oferty dla MD przez Fundacja Komeńskiego
NGO uzupełniającej usługi instytucji

Konsultacje prawnicze, metodyczne z UW w Łodzi;
Współpraca z Montessori Europa
Formułowanie projektów stanowisk, informacji w imieniu PREMD
Stworzenie koalicji NGO MD (działanie dofinansowane z funduszy norweskich)
Wyrażanie opinii do materiałów zredagowanych przez Zespół Koordynujący PREMD.
[dz. 1]
Formułowanie projektów stanowisk, informacji w imieniu PREMD [dz. 2]
Wyrażanie stanowiska wobec uzgodnionych materiałów [dz. 3]
Wyrażanie opinii do materiałów zredagowanych przez Zespół Koordynujący PREMD.
[dz. 1]
Wyrażanie stanowiska wobec uzgodnionych materiałów [dz. 3]
Patronaty i rekomendacje dla szkół i przedszkoli
Inicjowanie działań integrujących lokalne stowarzyszenia działające na rzecz MD
Utworzenie Centra małego dziecka i rodziny (WCF, FN)
Udostępnianie opisu przykładowych usług dla MD przez NGO
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publicznych

Stowarzyszenie „Z Edukacją
Przyszłość"
Fundacja Zielone Domy
Fundacja Dzieci Niczyje

w Tworzenie przedszkoli
Udostępnianie opisu przykładowych usług dla MD przez NGO
Udostępnianie opisu przykładowych usług dla MD przez NGO [dz. 3]

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Jastkowskiej (środki własne)

Udostępnianie opisu przykładowych usług dla MD przez NGO [dz. 3]

Towarzystwo Miłośników Ziemi
Cekcyńskiej

Dzielenie się dobrą praktyką, koordynowanie działań gminnego Centrum Dziecka i
Rodziny

Fundacja „ Elementarz”

Tworzenie żłobków, przedszkoli, udostępnianie opisu przygotowanie usług

Fundacja Bullerbyn

Tworzenie świetlic dla dzieci z edukacji pozaszkolnej ( wsparcie opiekuńcze i
edukacyjne); wypracowanie dobrych praktyk w zakresie edukacji demokratycznej i
wolnych szkół
Wzbogacenie oferty dla MD przez NGO uzupełniającej usługi instytucji publicznych.

Koronowskie Stowarzyszenie
Oświatowe „Corona” z Koronowa
Fundacja na Rzecz Kobiet „ Ja
Kobieta”

Tworzenie ośrodków przedszkolnych

Polskie Stowarzyszenie Montessori

Tworzenie oddziałów przedszkolnych i szkolnych realizujących założenia M.
Montessori

Fundacja „Kaszubskie Słoneczniki”

Tworzenie przedszkoli i żłobków na terenach wiejskich

Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne

Utworzenie przyzakładowego centrum zabawy
(Udostępnienie projektów zrealizowanych -opisy przykładowych usług)

Polskie Stowarzyszenie Montessori

Tworzenie oddziałów
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Fundacja Bullerbyn

Tworzenie świetlic dla dzieci z edukacji pozaszkolnej ( wsparcie opiekuńcze i
edukacyjne)

Fundacja Kreacje

Pozaprzedszkolna, pozaszkolna oferta edukacyjnych zajęć twórczych w ramach
Pracowni Działań Przeróżnych: pracownia ceramiczna, grupa zabawowa, zajęcia
plastyczno –ruchowa
Udostępnienie opisu doświadczeń w tworzeniu małych punktów przedszkolnych przy
współpracy z gminą

Stowarzyszenie Rodziców „TU”

3.1. Wzrost wiedzy prawnej NGO Terenowy Komitet Ochrony Praw Udostępnianie możliwości skorzystania z porad specjalistów na stronie
dotyczącej ochrony praw autorskich
Dziecka w Poznaniu
www.premd.org.pl w wersji płatnej (konsultacje indywidualne) i nieodpłatnej (porady
udzielane przez NGO posiadające wiedzę specjalistyczną współpracujące z PREMD) [dz.
1]
3.2. Wzrost wiedzy nt. pozyskiwania i Fundacja Komeńskiego
rozliczania środków finansowych
Stowarzyszenie „Z Edukacją
Przyszłość"
Fundacja Bullerbyn
Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne
3.3.
Zwiększenie
poziomu Fundacja Komeńskiego
wykorzystania wiedzy specjalistów
Fundacja AZP „W trosce o dzieci”

Fundacja Bullerbyn

Stowarzyszenie

Udostępnianie możliwości skorzystania z porad specjalistów na stronie
w www.premd.org.pl w wersji płatnej (konsultacje indywidualne) i nieodpłatnej (porady
udzielane przez NGO posiadające wiedzę specjalistyczną współpracujące z PREMD) [dz.
1]
Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie edukacji demokratycznej i wolnych szkół
Udostępnienie możliwości skorzystania z porad specjalistów, nieodpłatne dla członków
Federacji
„Mamo, tato, wróć do pracy”
Zamieszczanie bazy informacji o nieodpłatnych usługach specjalistycznych na stronie
www.premd.org.pl do końca 2014 [dz. 1]
Konsultacje
Zamieszczanie bazy informacji o nieodpłatnych usługach specjalistycznych na stronie
www.premd.org.pl do końca 2014 [dz. 1]

Konsultacje psychologiczne dla rodziców z zakresem wsparcia wychowawczego
Konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli z zakresem edukacji
alternatywnej
„Wspólne Publikacja informacji o nieodpłatnych usługach specjalistycznych
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podwórko”
Fundacja AZP

Stworzenie platformy komunikacyjno-promocyjnej dla profilaktyki, wymiany
doświadczeń, wzajemnej pomocy i promocji zdrowia – będzie ogólnopolska
Stowarzyszenie „Spójrz Inaczej”
Konsultacje, superwizje
Polskie Stowarzyszenie Montessori
Bezpłatne konsultacje
Fundacja „Zielone Domy”
Udostępnienie/upowszechnienie wiedzy specjalistów dla osób pracujących z małymi
dziećmi
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Udostępnienie na stronie www.premd.org.pl informacji dotyczących zjazdów SNEP i
Przedszkolnej
warsztatów
3.4. Wzrost umiejętności badania Fundacja Komeńskiego
uwarunkowań środowiskowych potrzeb
MD
Stowarzyszenie
Pomocy
Szkole
Małopolska
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Cekcyńskiej
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zagórze
i Okolic (środki własne)

Przygotowanie poradnika diagnozy potrzeb MD
Przygotowanie ankiet diagnozujących uwarunkowania środowiskowe potrzeb MD [dz.
1]
Przygotowanie ankiet diagnozujących uwarunkowania środowiskowe potrzeb MD. [dz.
1]
Udostępnianie wyników ankiet ewaluacyjnych na stronie www.premd.org.pl [dz. 2]

Udostępnianie wyników ankiet ewaluacyjnych na stronie www.premd.org.pl [dz. 2]

Stowarzyszenie Rodziców „TU”

Udostępnienie wyników ankiet dotyczących postrzegania rodziców przez dyrektorów
szkół
3.5.
Zadowalający
poziom Stowarzyszenie „Z Edukacją w Wolontariat rodziców
wykorzystania zasobów wolontariatu Przyszłość"
Zamieszczanie bazy informacji o nieodpłatnych materiałach przydatnych w pracy MD n
na rzecz MD
stronie www.premd.org.pl [dz. 4]
Stowarzyszenie Wspólne Podwórko
Udostepnienie opisu projektu stażowego w Klubie Rodzica (praca z MD)
Zamieszczanie bazy informacji o nieodpłatnych materiałach przydatnych w pracy MD n
stronie www.premd.org.pl [dz. 4]
Fundacja Dzieci Niczyje
Udostępnianie materiałów nt. rozwoju i wychowania MD. [dz. 3]
Zamieszczanie bazy informacji o nieodpłatnych materiałach przydatnych w pracy MD
Fundacja Zielony Dom
na stronie www.premd.org.pl [dz. 4]
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub
Przygotowanie ankiet diagnozujących wykorzystanie wolontariatu w działaniach na
7

Otwartych Serc”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zagórze
i Okolic

Fundacja Bullerbyn
Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Małopolska
Kwiatonowickie Stowarzyszenie
„Homini”
Instytut Małego Dziecka im. Astrid
Lindgren

rzecz MD [dz. 1[
Udostępnianie wyników ankiet ewaluacyjnych na stronie www.premd.org.pl [dz. 2]
Przygotowanie ankiet diagnozujących wykorzystanie wolontariatu w działaniach na
rzecz MD [dz. 1[
Udostępnianie wyników ankiet ewaluacyjnych na stronie www.premd.org.pl [dz. 2]
Udostępnianie materiałów nt. rozwoju i wychowania MD. [dz. 3]
Program wolontariatu „Kompetentny Wolontariusz Wsparciem Fundacji Bullerbyn”wolontariat rodzicielski
Szkolenie „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariuszy?”
Prowadzenie punktu porad obywatelskich i wolontariatu
Udostepnienie materiałów nt. rozwoju i wychowania MD [dz. 3]

3.6. Zwiększenie poziomu wiedzy NGO Fundacja Komeńskiego
dot.
partycypacji
społecznej
w
działaniach na rzecz MD
Fundacja Dzieci Niczyje

Udostepnienie materiałów edukacyjnych przydatnych w budowaniu koalicji i strategii
na rzecz MD.
Wymiana dobrych praktyk na forum zamieszczonym na stronie www.premd.org.pl [dz.
2]
Fundacja Zielone Domy
Organizowanie szkoleń w ramach realizowanych projektów. [dz. 1]
Stowarzyszenie
Pomocy
Szkole Wymiana dobrych praktyk na forum zamieszczonym na stronie www.premd.org.pl [dz.
2]
Małopolska
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Wymiana dobrych praktyk na forum zamieszczonym na stronie www.premd.org.pl [dz.
Jastkowskiej (środki własne)
2]
Wspieranie rodziny w ramach programów stypendialnych
Fundacja Bullerbyn
Budowanie współpracy pomiędzy NGO w zakresie edukacji demokratycznej
Stowarzyszenie „Spójrz Inaczej”
Publikacje, konferencje, szkolenia
Fundacja AZP
Kampanie społeczne pod hasłem „Zadbaj o zdrowie swoich bliskich”
Polskie Stowarzyszenie Montessori
Seminaria, szkolenia, wizyty studenckie ( Niemcy, Holandia), tłumaczenie publikacji w
czasopismach pedagogicznych, doradztwo metodyczne w Polsce i zagranicą [dz.1]
3.7. Dostosowanie platformy wymiany Projekt PREMD
Działania 1-4
doświadczeń
do
indywidualnych Stowarzyszenie Integracyjne „Klub
Bieżące monitorowanie potrzeb w zakresie komunikacji członków PREMD [dz. 1]
potrzeb w zakresie MD
Otwartych Serc” (środki własne)
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Fundacja Dzieci Niczyje
Polskie Stowarzyszenie Montessori
Fundacja Akademia Zdrowych
Pleców
Instytut Małego Dziecka
Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Małopolska
Kwiatonowickie Stowarzyszenie
„Homini”
3.8. Zwiększenie poziomu umiejętności Fundacja Komeńskiego
NGO dot. metodyk projektowych na
rzecz MD
Stowarzyszenie „Z Edukacją w
Przyszłość"
Fundacja Zielone Domy
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zagórze
i Okolic (środki własne)
Stowarzyszenie
Pomocy
Szkole
Małopolska
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji
Przedszkolnej
Fundacja „Elementarz”
Propozycja nowego celu:
Zgłoszony przez Fundacja „Mały
Zwiększenie wśród NGO wiedzy na Książe”
temat form rodzicielstwa zastępczego i
ich współpracy z instytucjami pomocy
społecznej
Propozycja nowego celu:
Zgłoszony
przez
Fundacja
Zwiększenie poziomu umiejętności
„Elementarz”
i
Stowarzyszenie
dotyczących metodyki pracy w grupach Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej
różnowiekowych

Wymiana dobrych praktyk na forum zamieszczonym na stronie www.premd.org.pl
Metoda projektów badawczych [dz. 2]
Wymiana dobrych praktyk na forum zamieszczonym na stronie www.premd.org.pl [dz.
2]
Metoda projektów w klasach 1-3 SP
Szkolenia organizowane w ramach projektów. [dz. 1]
Wymiana dobrych praktyk na forum zamieszczonym na www.premd.org.pl [dz. 2]

Wymiana dobrych praktyk na forum zamieszczonym na www.premd.org.pl [dz. 2]
Wymiana dobrych praktyk, metody projektów w przedszkolu i klasach;

Promowanie form rodzicielstwa zastępczego, rzecznictwo FRZ względem instytucji
pomocy społecznej

Informowanie o warsztatach i konferencjach, wymiana doświadczeń na stronie
www.premd.org.pl
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Propozycje nowego celu:
Zwiększenie poziomu świadomości w
zakresie korzyści wynikających z
uczenia się

Zgłoszony
przez
Fundację
„Elementarz”
i
Stowarzyszenie
Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej.

Plan dostępny na: https://www.facebook.com/pages/Partnerstwo-na-Rzecz-Rozwoju-i-Edukacji-Ma%C5%82ych-Dzieci-PREMD/223465014363147
Materiał spisany przez Sekretariat PREMD, w razie pytań zapraszamy do kontaktu: PREMD@frd.org.pl
Warszawa, dn. 25.10.2013 r.
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