Zielony Żłobek.
Kompendium
rozwiązania.

O projekcie.
Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w trakcie projektu „Ścieżki
współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Cel projektu:

Odbiorcy rozwiązania:

Celem projektu jest wypracowanie nowego
rozwiązania- kompleksowego programu prowadzenia
ekologicznego, odpowiedzialnego społecznie i
zdrowego żłobka, opartego na metodzie stosowanej
przez placówki w Szwecji, zwiększenie atrakcyjności i
podniesienie jakości usług oferowanych w żłobku w
sposób innowacyjny oraz odpowiedzialny społecznie,
zmniejszenie negatywnego oddziaływania na
środowisko usług świadczonych w żłobku,
redukcja ekspozycji dzieci w żłobku na substancje
sztucznego pochodzenia, potencjalnie szkodliwe lub
o niezbadanym wpływie.

Grupa 1: dzieci przebywające pod opieką żłobka. Dla
nich, wdrożenie rozwiązania oznacza pozytywny
wpływ na zdrowie, ale także rozwój świadomości
ekologicznej i odpowiedzialne wychowanie w tym
zakresie.
Grupa 2: pośrednia- rodzice dzieci, które będą
bezpośrednio z rozwiązania korzystać.
Grupa 3: nasz żłobek a także potencjalnie inne żłobki
i kluby dziecięce, które zechcą rozwiązanie wdrożyć.
Dla placówki oznacza to wychodzenie naprzeciw
powstającym potrzebom konsumentów, działanie w
sposób bardziej odpowiedzialny społecznie i mający
pozytywny wpływ na zdrowie podopiecznych.

Partner Grantu:

FARICKOS
BOXERKENNEL
C/O LO
JOHANSSON.

Szwedzki partner Farickos Boxerkennel, C/O LO Johansson to firma założona
i prowadzona od lat przez Lottę Johansson. Specjalizuje się w wyszukiwaniu
nowatorskich, sprawdzonych rozwiązań z zakresu opieki nad dziećmi,
młodzieżą i dorosłymi, stosowanych w Szwecji i implementowaniu ich do
innych krajów, głównie krajów bałtyckich. Pasja i przekonanie o sukcesie
podejmowanych działań czynią z niej idealnego partnera, na którego można
było liczyć na każdym etapie wdrażania i testowania metody. Ciekawostką
jest, że oprócz działalności społecznej i edukacyjnej Lotta Johansson
prowadzi uznaną w całej Europie hodowlę bokserów ( stąd też nazwa jej
firmy).

Inspiracje….
Żłobek „Elfiki” powstał z miłości do dzieci i jako główne zadanie
postawił sobie zapewnienie im opieki na najwyższym możliwym
poziomie.
U nas dziecko jest dostrzegane ze swoimi potrzebami, uczuciami, a
świadomość dorosłych pozwala mu rozwinąć skrzydła i stać się
pewną siebie, niezależną osobą, która również umie
współpracować, pomagać, działać i wie czego chce. Dzieci są
różne, zmienne, mają różne charaktery, potrzeby, różnie reagują.
Każdy człowiek ma swoją indywidualność, niepowtarzalność i do
tego jedyną, niepowtarzalną rodzinę, w której tak samo żyją
niepowtarzalni ludzie.
Dzieci są żądne wiedzy i chłoną ją jak gąbka, o ile tylko nikt nie
osłabi w nich motywacji wewnętrznej do jej zdobywania.
Od małego zdobywają wiedzę poprzez obserwację i uczestnictwo
w różnych zajęciach, a rolą dorosłego jest wspieranie dziecka w
tym naturalnym procesie.

Wciąż szukamy nowych
rozwiązań………..
W poszukiwaniu nowych rozwiązań, które pomogą zwiększyć
atrakcyjność świadczonych usług i w znaczący sposób wpłyną na
zdrowie i samopoczucie naszych podopiecznych nawiązaliśmy
współpracę ze szwedzkim przedszkolem ( w Szwecji dzieci od 0 do 6
lat uczęszczają do jednej placówki), które jest ekologiczne. Podejście
partnera do ekologii jest holistyczne, dotyczy każdego aspektu opieki
nad dziećmi. Naszym przewodnikiem w tej niezwykłej podróży była
Lotta Johansson, specjalizująca się w promowaniu innowacyjnych i
nowatorskich rozwiązań w opiece nad najmłodszymi.
Zintegrowane wychowanie, odbywające się w zgodzie z naturą,
szczęśliwe dzieci bawiące się w błocie i śpiące na świeżym
powietrzu, niezależnie od pogody- to wszystko zainspirowało nas do
zmiany zaimplementowania szwedzkiego wzorca do naszej placówki.

Plan wdrażania:
• wirtualna wizyta i szkolenie 5 pracowników naszego żłobka
• przygotowanie infrastruktury placówki, zakup nowego wyposażenia
• przygotowanie kadry
• opracowanie planu zajęć z dziećmi
• spotkania informacyjne dla rodziców i prawnych opiekunów
• testowanie rozwiązania
• konsultacje z ekspertami
• przeszkolenie całego personelu żłobka
• opracowanie kompendium wiedzy o rozwiązaniu

Zabawki, pomoce
edukacyjne,
wyposażenie,
żywienie, otoczenie,
rytm dnia- wszystko
ekologiczne!!!

Zabawki ekologiczne
W istnym morzu oferowanych na rynku zabawek i pomocy dydaktycznych
trudno czasem wybrać te najlepsze i w kontekście omawianej metody,
najzdrowsze. W trakcie poszukiwań i testowania wyselekcjonowaliśmy kilka
ofert, które spełniają wymagania ekologiczne i są jednocześnie ładne,
funkcjonalne i akceptowane z entuzjazmem przez dzieci. Poniżej
przedstawiamy wybranych przez nas polskich producentów zabawek i
pomocy dydaktycznych, posiadających niezbędne certyfikaty i atesty.
Oferowane przez nich wyroby są trwałe, bezpieczne i ponadczasowe, mogą
służyć następnym pokoleniom.

Ekologiczne wyposażenie
żłobka:
Ściany i podłogi.
FARBY- aby mieć pewność, że do wykończenia wnętrz używamy nietoksycznych farb
należy zwracać baczną uwagę na:
•na zawartość tzw. LZO lub VOC, czyli szkodliwych lotnych związków organicznych. 1go stycznia 2010 roku Unia Europejska wprowadziła normę, według której w farbach i
lakierach musi zostać ograniczona zawartość LZO do maksimum 30 g / 1 L. To
ograniczenie wynika z faktu, że rozpuszczalniki znajdujące się w farbach przedostają
się do powietrza podczas wysychania pomalowanej powierzchni i powodują:
podrażnienie oczu i zaburzenia widzenia, problemy z drogami oddechowymi, bóle
głowy, zakłócenia pamięci, uszkodzenia wątroby i nerek
•czy farba posiada oznaczenia, przyznawane produktom ekologicznym:

Ekologiczne wyposażenie
żłobka.
PODŁOGI- o ekologiczności podłogi decyduje materiał, z którego zostały wykonane. Powinien on być
pozbawiony PCV i innych szkodliwych substancji. Kluczowe znaczenie, nie tylko dla środowiska,
ale również dla zdrowia użytkowników, ma tutaj wydzielany formaldehyd – jego poziom powinien być
jak najniższy. Najbardziej znanym i powszechnie używanym materiałem do wykonania podłogi jest
drewno. Na podłogi, drewno we wnętrzach najczęściej stosuje się w formie: desek litych montowanych
na legarach, desek klejonych do podłogi, różnego typu parkietów (w tym również parkietów
przemysłowych), bruków drewnianych różnej grubości, a także mozaik czy rozet. Elementy te mogą
także występować w formie paneli klejonych warstwowo. Deski warstwowe są coraz częściej
stosowane zarówno ze względu na oszczędność materiału, jak i na lepsze właściwości, jednak trudno
je uznać za materiał w pełni ekologiczny ze względu na kleje i lakiery użyte do produkcji.
Aby mieć pewność, że materiały na podłogę są produkowane, magazynowane i transportowane w
sposób najbardziej przyjazny środowisku, należy szukać na nich przynajmniej jednego z tych znaków:

Meble
Meble ekologiczne to zazwyczaj te wykonane z
drewna, ale również klejone naturalnym klejem i
pomalowane taką farbą. Na rodzimym rynku
mamy kilku producentów, którzy nie tylko
produkują ekologiczne meble, ale też
specjalizują się w wyposażaniu placówek
oświatowych: żłobków, przedszkoli i szkół.
Rekomendujemy, dwóch polskich producentów,
specjalizujących się w wyposażaniu placówek
oświatowych, w tym także żłobków. Posiadają
oni niezbędne certyfikaty i atestu, a estetyka ich
mebli zachwyci każdego.

Zdrowe
żywienie
Metoda szwedzkiego partnera zakłada, iż przyjęty model zdrowego
odżywiania wynika z naszej świadomości, że kształtowanie
właściwych nawyków żywieniowych jest najlepszą inwestycją w
zdrową przyszłość naszych dzieci i stanowi działanie profilaktyczne,
mające na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych
w okresie dorastania i wieku dorosłym.
Musimy mieć świadomość, że przykład jaki dajemy w żłobku lub
przedszkolu poprzez zawartość, sposób podania, wygląd, smak i
jakość posiłku, jak również poprzez edukację zachowania przy
stole, bardzo silnie wpływa na rozwój nawyków i zachowań u dzieci.

Zdrowe żywienie.
Przy określaniu diety dla najmłodszych dzieci kierujemy się następującymi zasadami:
• jemy zdrowo, ale jemy też to co lubimy, a po kilku latach naszego działania wiemy już
doskonale co lubią nasze maluszki;
• respektujemy wnioski płynące z wywiadu z rodzicami, który jest obowiązkowym
elementem procedury przyjęcia dziecka do żłobka;
• nowe produkty w diecie niemowlaka wprowadzamy przy ścisłej współpracy z rodzicem;
• opracowujemy racje pokarmowe zgodnie z normami, jakie obowiązują dla dzieci w
przedziale wiekowym do lat 3;
• komponujemy jadłospisy w sposób bardzo urozmaicony przy wykorzystaniu surowców z
różnych grup produktów z właściwą częstotliwością tygodniową;
• gwarantujemy pokrycie zapotrzebowania na energię i poszczególne składniki odżywcze
niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu dziecka;
• wykorzystujemy potencjał wynikający z sezonowości pojawiania się produktów
naturalnych w tym głównie warzyw i owoców;
• konsultujemy i układamy jadłospis przy współpracy z technologiem żywienia
• staramy się minimalizować w diecie dziecka szkodliwe substancje, w tym duży nacisk
kładziemy na eliminowanie cukru i soli z diety dziecka, jak również wszelkiego rodzaju
konserwantów, ulepszaczy.

Kącik ekologiczny
Kącik ekologiczny ze stanowiskiem do siania,
sadzenia i pielęgnacji roślin. Tu wykorzystamy
drewniane dwa stoliki i krzesła, półki, doniczki,
drobny sprzęt ogrodniczy (łopatki, grabki,
konewki, itp., nasiona, cebulki roślin).
To jedno z najbardziej lubianych przez dzieci
miejsc, uwielbiają one kopanie, „grzebanie” w
ziemi, bardzo cierpliwie czekają, aż wsadzona
do ziemi cebulka wypuści szczypiorek, lub gdy
żonkil wypuści wreszcie pączek. Pieczołowicie
doglądają roślin, podlewają je.

Podsumowanie
Wdrożenie rozwiązania szwedzkiego partnera nie jest trudne, ale
wymaga czasu i pewnych nakładów finansowych. Potrzebna będzie
stopniowa wymiana wyposażenia, zmiana jadłospisu oraz
przeorganizowanie cyklu zajęć, by stosunek czasu spędzonego na
zewnątrz do czasu, gdy dzieci przebywają w pomieszczeniach był z
korzyścią dla tego pierwszego. Zaangażowanie personelu i jego
wiara w słuszność podjętych działań są warunkiem niezbędnym do
wdrożenia metody. Jeśli jednak przestawimy nasze głowy na
ekologiczne myślenie, w krótkim czasie wszystkie te działania będą
czymś naturalnym i powszechnym. Tu tkwi naszym zdaniem klucz
do sukcesu. Jeśli dodatkowo uda nam się przekonać do pomysłu
wszystkich rodziców i opiekunów prawnych to na efekty nie
będziemy długo czekać. Dzieci są z natury otwarte i we wczesnym
wieku chłoną bodźce z otoczenia intuicyjnie i często nieświadomie.
To najlepszy czas by odzwyczaić je od wszechobecnego plastiku, by
zasmakowały w zdrowym jedzeniu i chłonęły wiedzę z otaczającego
je świata. Jeśli dodatkowo wspomogą nas rodzice, którzy przeniosą
misję do domu, to możemy mieć pewność, że wychowamy
człowieka, żyjącego w zgodzie z naturą i będzie on to przesłanie
niósł przez swoją dorosłość i przekazywał następnym pokoleniom.

Zabawki, pomoce
edukacyjne,
wyposażenie, żywienie,
otoczenie, rytm dniawszystko ekologiczne!!!
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Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy" –
wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

ZIELONY ŻŁOBEK

personel w placówce, wyłoniono grupę testową dzieci i przeprowadzono
trzytygodniowe zajęcia testowe, zgodnie z założonym harmonogramem.

PRZEDMOWA.

Ponieważ transfer szwedzkiego modelu przebiegł nadspodziewanie sprawnie i

Centrum Maluszka Ewa Korzybska, to sieć placówek żłobkowych i

spotkał się z aprobatą zarówno dzieci jak i kadry oraz rodziców i opiekunów,

przedszkolnych, która powstała z myślą o dzieciach i ich potrzebach. Idea ta

podjęto decyzję o opracowaniu niniejszej ostatecznej formy rozwiązania pt.:

połączyła wiele osób, które miały już doświadczenia w innych instytucjach

„Sposób na Zielony Żłobek”.

opieki nad dziećmi. Fundamentalnym zamysłem jest tu ucieczka od rygoru i
szablonowości jakie panują w większości palcówek. Nasze jednostki

to

miejsca inne od wszystkich, w których nie tyle deklaruje się postulat o
harmonijnym rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach, co go naprawdę
realizuje i włącza do tego procesu rodziców. Wciąż poszukujemy nowych

WSTĘP

rozwiązań i wyzwań, które pozwalają nam na ustawiczne kształcenie kadry i
Ekologia jest jedną z nauk która najprościej rzecz ujmując zajmuje sie

polepszanie warunków, w jakich przebywają nasi podopieczni.

przyrodą – czyli wszystkim, co nas otacza. Ekologia w dosłownym tłumaczeniu
Niniejsze

temat

z języka greckiego oznacza naukę o domu. Środowisko to przecież nasz dom

programu stworzenia ekologicznego żłobka, w którym dzieci będą wzrastać

– miejsce, w którym żyjemy, to właśnie w nim dorastamy, uczymy się nowych

w

i

rzeczy. Ekologia bada wszystkie zależności pomiędzy każdym organizmem

odpowiedzialnych za przyrodę wychowawców. Bazą do napisania tego

zamieszkującym nasze środowisko. To znaczy, że w jej zakres wchodzą

materiału stała się współpraca międzynarodowa Centrum Maluszka Ewa

oddziaływania nie tylko ludzi ale również zwierząt oraz roślin.

naturalnym,

opracowanie
zdrowym

stanowi

kompendium

otoczeniu,

pod

wiedzy

opieką

na

świadomych

Korzybska z partnerem ze Szwecji- Farickos Boxerkennel, C/O LO Johansson,
Edukacja na temat ekologii powinna dotyczyć wszystkich ludzi – dorosłych

której efektem jest ekologiczny żłobek Elfiki.

oraz dzieci. Im wcześniej podejmujemy działania zmierzające do zrozumienia
Wspólne prace polegały na zapoznaniu się z funkcjonowaniem tego typu

tej dziedziny nauki, tym lepiej okazujemy szacunek miejscu, w którym

placówek w kraju partnera, a następnie zaimplementowaniu tych rozwiązań

mieszkamy.

do żłobka w Polsce przy wsparciu środków unijnych. W związku z
odczucie pełnej odpowiedzialności za przyrodę

naturalne żywienie, współpraca z partnerem, który w praktyce stosuje takie

uzmysłowienie, że wszystko pochodzi od przyrody
Te dwa aspekty zmierzają tylko do jednej, ważnej kwestii- szacunek dla

szwedzkich metod przy wsparciu ekspertów. W tym celu przeszkolono

przyrody odzwierciedla się nie tylko w segregowaniu śmieci czy oszczędzaniu
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rozwiązania, okazała się doskonałym wyborem. Przeprowadzono testowanie

ZIELONY ŻŁOBEK

wody ale przede wszystkim w sposobie myślenia. Ekologia uczy nas tego, że

ZIELONY ŻŁOBEK
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Głównymi celami edukacji ekologicznej są:

przekonaniem Szwedów, że u dzieci należy kształtować postawę ekologiczną

każdy człowiek, ten mały i duży, z dniem swoich narodzin stał się cząstką
środowiska, dlatego też jego obowiązkiem jest dbanie o tą przestrzeń.

Takie właśnie przesłanie powinno przyświecać wszystkim, którzy chcą zmienić
swoją placówkę w „zielony żłobek”. Realizacja

Ekologia obecnie bardzo często postrzegana jest jako trend. Jednak w
przypadku

osób

najmłodszych

może

być

ona

prostym

misji harmonijnego i

wszechstronnego rozwoju dziecka musi odbywać się z poszanowaniem jego

przesłaniem

indywidualizmu i potrzeb. Wychodząc z założenia, że dziecko ma

zmierzającym do szacunku tego, co nas otacza – przyrody, a więc i samego

w tym

wieku olbrzymi apetyt na poznawanie świata , a jego umysł jest chłonny jak

siebie. Istnieje wiele sposobów, które zbliżają dzieci do zachowania

gąbka, uważamy za obowiązek wykorzystanie tego stanu rzeczy, dając

ekologicznego stylu życia. Wbrew ogólnym przekonaniom spotykamy się z

dziecku możliwie dużo opcji wyboru, zamiast ograniczeń. Wzrastanie dzieci w

życiem eko od najmłodszych lat. Czym jest ekologia dla dzieci? Zdrowy styl

ekologicznym otoczeniu i kształtowanie ich postaw wobec świata będzie

życia wśród dzieci to nie tylko uświadamianie problemu zanieczyszczenia

dopełnieniem

środowiska ale wszystkie przedmioty, które pomagały w dorastaniu. Do tych

misji

holistycznego

rozwoju

dzieci,

z

którego

korzyści

wyciągniemy wszyscy: dzieci, rodzice i my jako placówka, ale także

przedmiotów i czynności można z pełnym przekonaniem zaliczyć:

jako

zwykli ludzie.

zdrową żywność

Szwedzki partner Farickos Boxerkennel, C/O LO Johansson to firma założona i

naturalna bliskość obojga rodziców

prowadzona od lat przez Lottę Johansson. Specjalizuje się w wyszukiwaniu

ekologiczne pieluchy

nowatorskich, sprawdzonych rozwiązań z zakresu opieki nad dziećmi,

ekologiczne wózki dziecięce

młodzieżą i dorosłymi, stosowanych w Szwecji i implementowaniu ich do

ekologiczne zabawki

innych krajów, głównie krajów bałtyckich.

ekologiczne ubrania dla dzieci

podejmowanych działań czynią z niej idealnego partnera, na którego można

szelest liści pod stopami, mokry piasek na plaży

było liczyć na każdym etapie wdrażania i testowania metody. Ciekawostką

i wiele innych

jest, że oprócz działalności społecznej i edukacyjnej Lotta Johansson

Pasja i przekonanie o sukcesie

prowadzi uznaną w całej Europie hodowlę bokserów ( stąd też nazwa jej
firmy).

dotyczy każdego człowieka. Już od najmłodszych lat dzieci korzystają z

Niniejsze opracowanie stanowi kompendium wiedzy, jaką uzyskaliśmy od

uroków przyrody, doceniając jej niezwykłe walory. To właśnie za jej pomocą

szwedzkiego

poznają śpiew ptaków, urokliwość roślin, naturalność środowiska , a w

placówce.

późniejszych latach nabierają także szacunku, do wszystkiego co ich

jesteśmy ich częścią, a których nie zawsze jesteśmy świadomi. Bycie częścią

otacza. Definicja ekologii dla dzieci z pozoru wydaje się bardzo trudna.

otaczającego świata i wpływ na jego kształt dzięki wdrożeniu szwedzkiego

Jednak, gdy się dłużej zastanowić, można ją opisać w jednym, prostym

rozwiązania, uczynił z nas bardziej świadomy element ekosystemu.

zdaniu: ekologia to nic innego jak nasz dom oraz wszystkich istot, które nas

Program tworzenia ekologicznej placówki jest uniwersalny i możliwy do

otaczają.
ZIELONY ŻŁOBEK

zrealizowania

partnera oraz w trakcie testowania jego metody w naszej

we

wszystkich

podmiotach,

świadczących

usługi
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Proces ten zobrazował zjawiska, które towarzyszą nam lub
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Ekologia należy do dziedziny nauki, która wbrew powszechnym opiniom

Odpowiedzi na te pytania dadzą nam pogląd jaki jest stopień świadomości
ekologicznej kadry. Jeśli znajdzie się jednak osoba, która ani w życiu
codziennym, ani w zawodowym nie przejawia postawy pro ekologicznej, i co
więcej nie chce zmienić tego stanu rzeczy, należy pominąć ją we wdrażaniu
rozwiązania.
Opieka nad dziećmi w wieku żłobkowym to bardzo odpowiedzialne zajęcie i
pracę tą mogą wykonywać wyłącznie osoby przygotowane do tego

merytorycznie,

posiadające

wykształcenie

kierunkowe

i

odpowiednie

kompetencje. Oprócz tego bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym,
aspektem

jest

pasja

i

zaangażowanie

w

pracę,

przejawiające

się

opiekuńczością, troską, empatią i cierpliwością. Ponieważ zapożyczone od
Szwedów rozwiązanie dotyczy żłobka jako całości: budynków, wyposażenia,
ludzi, sposobu myślenia i działania, potrzebne jest zaangażowanie wszystkich
pracowników począwszy od kierownictwa, poprzez wychowawców, aż po
personel pomocniczy. Zaleca się również przekazanie wzorów postępowania
rodzicom i opiekunom prawnym dzieci, by edukacja rozpoczęta w żłobku

Strona
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miała kontynuację w życiu codziennym.
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Idea metody zakłada również maksymalne wydłużenie czasu przebywania
dzieci na świeżym powietrzu, niezależnie od pogody. W związku z tym
potrzebna będzie korekta dotychczasowego planu pracy placówki.
Nasze uwarunkowania klimatyczne powodują wiele obiekcji w tym zakresie.
Niemniej jednak w związku z holistycznym podejściem do ekologii, jakie jest
założone w projekcie, należy stworzyć odpowiednie warunki do przebywania
dzieci na świeżym powietrzu. Dobrym rozwiązaniem może być zadaszony i
ZAPLECZE TECHNICZNE

osłonięty od wiatru taras lub duży namiot, które mogą chronić dzieci Ne tylko
przed deszczem, czy wiatrem, ale również przed silnym słońcem. Jest to

Wprowadzenie

rozwiązania

szwedzkiego

łączy

się

ze

zmianą

i

obarczone dodatkowymi kosztami, ale tylko w ten sposób będzie można

przystosowaniem infrastruktury praktycznie całej placówki, która chce je

zrealizować program.

wdrożyć. Zakres działań prawdopodobnie będzie inny dla każdej jednostki,

Następnie należy wydzielić powierzchnię niezbędną do zbudowania kącika

bowiem będą one startowały z różnych pułapów. Co do zasady chodzi o to,

ekologicznego z uprawą roślin wewnątrz budynku. Będziemy na ten cel

by stworzyć przyjazne dziecku i środowisku otoczenie oraz kształtować w

potrzebowali

dziecku postawę pro ekologiczną. Aby osiągnąć poziom szwedzkiego wzorca
do

aranżacji

wnętrz

używać

powierzchni. Kącik ten powinien znajdować się w

pobliżu dostępu do bieżącej wody i naturalnego światła.

na płaszczyźnie technicznej należy:
-

ok. 5m2

Ma być

wyposażony w dwa stoliki z krzesłami, półki naścienne na doniczki, pojemniki
przyjaznych

środowisku

materiałów

na akcesoria ogrodnicze i ziemię. W skład podstawowego wyposażenia tego

budowlanych,

miejsca powinny wejść:

- wyposażyć żłobek w ekologiczne zabawki i pomoce dydaktyczne
- używać środków czystości przyjaznych środowisku.

Element

sztukach

Wprowadzenie rozwiązania szwedzkiego może jednak przebiegać etapami.

Doniczka gliniana lub ceramiczna z podstawką różne

Nie każda placówka jest w stanie pozwolić sobie na jednorazową, gruntowną

ścian i inne materiały dekoracyjne, np. drewniane okleiny i panele ścienne. W

ZIELONY ŻŁOBEK
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ogrodniczego.
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miarę bieżącego zapotrzebowania wymieniamy dotychczas stosowane

2

Łopatka do przesadzania roślin mała 23 cm

2

Szufelka do ziemi mała

1

Ziemia uniwersalna 5 kg

1

Nawóz z aplika torem 35 ml

5

Nawóz do roślin uniwersalny 0,5 l

1

Lignina paczka

1
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12

starych. W trakcie doraźnych remontów wprowadzamy ekologiczne farby do

Konewka

Strona

pomoce dydaktyczne można wymieniać stopniowo, w miarę zużywania się

pomocami dydaktycznymi. Można zacząć od ekologicznego kącika zabaw i

10

rozmiary, okrągłe i prostokątne

przebudowę obiektu, ze względu na ograniczone środki finansowe. Sprzęty i

środki czystości na mniej toksyczne. Podobnie sprawa wygląda z zabawkami i

Ilość w

Nasiona rzeżuchy 5g

1

Jeżeli placówka dysponuje własną kuchnią i samodzielnie przygotowuje

Nasiona pietruszki naciowej 5 g

2

posiłki należy nawiązać kontakty z lokalnymi dostawcami produktów

Cebulka dymka do sadzenia

5

ekologicznych. Tu każda placówka musi wypracować własne rozwiązanie,

Tulipan cebulka

5

bowiem w każdym regionie będą to inni kontrahenci.

Żonkil cebulka

5

Folia zabezpieczająca na stoły i podłogę 3m2

4

Rękawice robocze dla opiekunów para

2

Rękawice

robocze

dla

dzieci

CXS

Drago

Glovex

EKOLOGICZNE WYPOSAŻENIE ŻŁOBKA

5

(opcjonalnie)

Materiały całkowicie wykonywane przez człowieka przy użyciu tworzyw
sztucznych, zaawansowanej chemii budowlanej i nowych technologii,

Do uprawy w kąciku ekologicznym wybieramy rośliny szybko wzrastające, aby

niestety rzadko są ekologiczne, tzn. przyjazne dla człowieka i otoczenia, nie

dzieci mogły obserwować zmiany każdego dnia, a ten proces nie będzie ich

zawsze są biodegradowalne, nie zagrażające przyszłym pokoleniom. Przez

nudził. Dodatkowo wyhodowanego

wiele lat nie zwracano na ten aspekt uwagi. Obecnie jednak się to zmienia.

szczypiorku czy pietruszki mogą

spróbować.

Postęp

Idealnym rozwiązaniem byłaby możliwość przeniesienia uprawy roślin w

świadomości

sezonie na zewnątrz. Jeśli placówki kopiujące rozwiązanie mogą to uczynić,

negatywnego

to rekomendujemy takie rozwiązanie. Wystarczą praktycznie dwie grządki o

technologicznie zaawansowanych materiałów na środowisko naturalne i

długości ok. 2 m, jedna na warzywa, druga na kwiaty. W tym przypadku

nasze zdrowie. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw (w tym

przydadzą nam się również szpadel do kopania i spulchniacz.

architektów i inwestorów) spowodował również wzrost zainteresowania

technologiczny,

rozwój

ekologicznej
oddziaływania

nauki,

przy

społeczeństw
wielu

coraz

bardziej

umożliwiają

wysoko

rosnącej

identyfikację

przetworzonych,

czy

ekologią w projektowaniu i wyposażaniu wnętrz, a co za tym idzie – powrót
na świeżym powietrzu, w

do tradycyjnych, naturalnych produktów, które spełniają wiele wymagań

związku z tym należy przygotować odpowiednio teren wokół żłobka, poprzez

stawianych materiałom ekologicznym. Przez tradycyjne materiały rozumie się

jego uprzątnięcie, skoszenie trawy. Docelowo wymienimy wyposażenie placu

materiały naturalne, wytwarzane tradycyjnymi technikami, często lokalne,

zabaw na elementy ekologiczne.

sprawdzone

Ostatnim etapem będzie stopniowa zmiana jadłospisu. Będziemy kolejno

wykonawców dostrzegać urok starej, zużytej deski. Popularne stało się również

wprowadzać pozycje przygotowane wyłącznie z naturalnych składników.

wykorzystywanie w projektowaniu materiałów z recyklingu, czy „nadawanie

Początkowo będzie to jeden posiłek dziennie, docelowo całe menu. W tym

nowego życia” starym przedmiotom. Powrót ten jest o tyle łatwy, że

celu należy zweryfikować możliwości firmy cateringowej, która obsługuje nasz

tradycyjne materiały zawsze doskonale sprawdzały się w różnych warunkach,

będziemy szukać innego dostawcy posiłków.
ZIELONY ŻŁOBEK

przetestowane

przez

wiele

pokoleń

użytkowników

i

przeszły próbę czasu i wiadomo, w jakich sytuacjach ładnie się starzeją.
Zastosowanie ich daje możliwość stworzenia wnętrza ponadczasowego.
ZIELONY ŻŁOBEK
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i
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żłobek. Jeśli z różnych przyczyn nie podoła ona naszym wymaganiom,

13

przeprowadzana
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Znaczna część zajęć będzie

Holistyczne potraktowanie tematu ekologii w naszym programie wymaga od
wdrażającej jednostki silnej mobilizacji i zaplanowania kolejnych etapów
prac. O ile nowopowstające placówki mogą od podstaw być budowane z
ekologicznych materiałów, to te istniejące będą za zwyczaj stopniowo
wdrażać ekologię, chyba, że warunki

finansowe pozwolą na całkowity

remont i wymianę wyposażenia. Poniżej podajemy gotowe do zastosowania
rozwiązanie wdrażania metody.
Do naturalnych, ekologicznych materiałów można zaliczyć:
− drewno,
− kamień,
− materiały drewnopochodne, (jak korek, papier, tektura) i inne materiały
pochodzenia roślinnego (np. bambus i inne trawy, wiklina, rattan, liście
palmowe, trawa morska, kokos, sizal, itp.),
− ceramikę (cegła, tradycyjne cotto, płytki ceramiczne i gresowe, itp.),
− naturalne tynki na bazie wapna, gliny czy gipsu,
− tkaniny pochodzenia naturalnego (wełna, bawełna, len, jedwab, itp),
− szkło,
− metale (ze względu na całkowitą odnawialność i możliwość wielokrotnego
ich przetwarzania). Oczywiście nie każdy naturalny materiał jest ekologiczny.
Przy wyborze należy zwracać uwagę na wiele czynników, takich jak np.:
- stopień przetworzenia materiału – (im mniejszy stopień przetworzenia – tym
mniejsze obciążenie dla środowiska, a materiał zdrowszy – np. deskę
zakonserwowaną naturalnym olejem można uznać za materiał ekologiczny,
natomiast płytę wiórową, wykonaną z tego samego materiału już nie,
ponieważ może ona zawierać i uwalniać w trakcie użytkowania szkodliwe dla
zdrowia rakotwórcze formaldehydy);

Strona

poprzez miejsce jego obróbki, do ostatecznej lokalizacji, gdzie ma zostać
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- środowiskowe koszty transportu materiału od miejsca jego pozyskania,
użyty;
ZIELONY ŻŁOBEK

zawartość LZO do maksimum 30 g / 1 L. To ograniczenie wynika z faktu,
że rozpuszczalniki znajdujące się w farbach przedostają się do
powietrza podczas wysychania pomalowanej powierzchni i powodują:
– podrażnienie oczu i zaburzenia widzenia
– problemy z drogami oddechowymi
– bóle głowy
– zakłócenia pamięci
– uszkodzenia wątroby i nerek
czy farba posiada oznaczenia , przyznawane produktom ekologicznym
tj:
– ECOLABEL – przyznawany w Europie,

– Błękitny Anioł – przyznawany w Niemczech i Skandynawii

- TÜV SÜD – informuje o tym, że farba została wyprodukowana zgodnie
z wymaganiami ekologicznymi i nie zagraża ludzkiemu zdrowiu;

– Znaczek E.L.F. – poświadczający, że zawartość LZO w farbie została

Strona
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zmniejszona do absolutnego minimum

Sposób na Zielony Żłobek

tej firmy mamy pewność, że zarówno farba bazowa, a więc biała

Sama zawartość LZO nie świadczy o tym, że farba jest całkowicie zdrowa i

jak i koloranty są pozbawione LZO. Zdarza się że firma reklamuje

nietoksyczna. Jest to tylko jeden z wielu składników. Warto więc sprawdzić

swoje farby jako ekologiczne, a bez LZO ma tylko farbę białą. Po

skład produktu, zanim podejmiemy decyzję o zakupie. Na pewno jednak

dodaniu koloru farba zawiera LZO, ponieważ pigment nie był go

świadomość i eliminacja, choćby części składników szkodliwych z naszego

pozbawiony;

otoczenia, przyczyni się do zdrowszego stylu życia.

TEKSTYLIA

Oprócz walorów dekoracyjnych, tekstylia pełnią rolę użytkową. W związku z
tym ważnym jest, aby dobrać je w sposób przemyślany. Zasada stosowania
naturalnych materiałów dotyczy także wszelkich tkanin używanych we
wnętrzach. Naturalne tkaniny, takie jak wełna, len, jedwab czy ekologiczna
bawełna mogą być grubo tkane i niefarbowane lub barwione naturalnymi
barwnikami. Oczywiście trzeba pamiętać o zasadzie, aby surowiec pochodził
z upraw, na których nie stosuje się pestycydów, ani nawozów chemicznych –
szczególnie dotyczy to bawełny. Nowym odkryciem są tkaniny produkowane
3. Farby firmy Farrow & Ball – LZO minimalne (niespełna 1 g/1l

z włókien bambusa, zaliczanego do najbardziej ekologicznych roślin na

produktu), brak certyfikatu EU Ecolabel, zawartość pigmentu jest o

świecie. Przy doborze tkanin do aranżacji wnętrz żłobka należy zwrócić

30% wyższa od farb konkurencyjnych, stąd barwy uzyskane w wyniku

uwagę, czy posiadają one znak/ certyfikat:

malowania są pięknie nasycone;

Global Organic Textile Standard - certyfikat GOTS jest coraz
bardziej rozpoznawalną marką wśród potencjalnych klientów – jasnym
sygnałem, iż dana firma skupia się nie tylko na maksymalizacji zysków, ale

ZIELONY ŻŁOBEK

dowód na dużą biznesową dojrzałość oraz chęć samorozwoju.
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w którym degradacja biosfery postępuje dramatycznie szybko – jest to
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bierze pod uwagę również kwestie społeczne oraz środowiskowe. W świecie,

ZIELONY ŻŁOBEK

lub

jakościowych, a także zgodności z przepisami krajowymi i UE – daje pewność
światowych standardów ekologiczno-użytkowych celulozy Isocell For You.

lub

OEKO TEX standard 100 to certyfikat
świadczący o jakości produktów tekstylnych i włókienniczych, które mają
bezpośrednią

styczność

ze

skórą

człowieka.

Organizacja

Oeko-Tex
Nadaje się go dywanom i wykładzinom wytwarzanym w

przydziela certyfikat produktom, na których zostały przeprowadzane
badania mające na celu zweryfikować obecność

sposób odpowiedzialny w kwestiach ochrony środowiska, bezpieczeństwa

100 najbardziej

oraz wygody ludzi, przez cały cykl życia produktu.

niebezpiecznych substancji zagrażających konsumentom.

Pościel dla dzieci powinna być wolna od toksycznych barwników i wykonana

PODŁOGI

z przyjemnych w dotyku włókien. Bawełna organiczna sprawdzi się tutaj
idealnie, ponieważ jej naturalne pochodzenie wyklucza użycie wszelkich

O ekologiczności

“mocno chemicznych” związków. Taka pościel będzie miło otulała nasze

wykonane. Powinien on być pozbawiony PCV i innych szkodliwych

pociechy, a łatwość utrzymania materiału w czystości zapewni ochronę

substancji. Kluczowe znaczenie, nie tylko dla środowiska, ale również dla

przed wirusami, bakteriami i roztoczami.

zdrowia użytkowników, ma tutaj wydzielany formaldehyd – jego poziom
powinien

być

podłogi

jak

decyduje

najniższy.

materiał,

Najbardziej

z którego

znanym

i

zostały

powszechnie

Jeśli chodzi o wykładziny i dywany, które nadadzą wnętrzu ciepła i

używanym materiałem do wykonania podłogi jest drewno. Na podłogi,

przytulności stawiamy na te ze znakiem np. znakiem:

drewno we wnętrzach najczęściej stosuje się w formie: desek litych
montowanych na legarach, desek klejonych do podłogi, różnego typu
parkietów (w tym również parkietów przemysłowych), bruków drewnianych
różnej grubości, a także mozaik czy rozet. Elementy te mogą także

aspekcie wpływu na człowieka i środowisko naturalne – czyli przebadanie

coraz częściej stosowane zarówno ze względu na oszczędność materiału, jak

materiału pod kątem niebezpiecznych emisji VOC i metali ciężkich,

i na lepsze właściwości, jednak trudno je uznać za materiał w pełni

ZIELONY ŻŁOBEK
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ekologiczny ze względu na kleje i lakiery użyte do produkcji.
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zawartości substancji chemicznych, utrzymania najostrzejszych reżimów
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występować w formie paneli klejonych warstwowo. Deski warstwowe są

21

Natureplus- cykliczna, kompleksowa weryfikacja produktu w
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Aby

mieć

pewność,

że

materiały

na

podłogę

są

produkowane,

Międzynarodowy

magazynowane i transportowane w sposób najbardziej przyjazny środowisku,

system

EPD ®

to

globalny

program

deklaracji

środowiskowych oparty na normach ISO 14025.

należy szukać na nich przynajmniej jednego z tych znaków:

Aby poprawić jakość powietrza w budynkach,
Ten certyfikat może być przyznany produktom z Danii, Islandii,

władze

francuskie

wprowadziły

nowe

obowiązkowe

oznakowanie. Ta

Norwegii, Szwecji i Finlandii. Najważniejszą zasadą przyznawania certyfikatu

etykieta

jest kryterium środowiskowe: ani produkcja, ani sam produkt, ani proces jego

pomieszczeniu.

utylizacji nie mogą stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego.

okładzin ściennych, podłóg oraz farb i lakierów w zakresie emisji lotnych

wskaże ilość

rozpuszczalników

Certyfikat

dotyczy

uwalnianych

wszystkich

do

wyrobów

powietrza

w

budowlanych,

zanieczyszczeń.
Symbolem tego certyfikatu jest łabędź (Nordic Swan Ecolabel). O jego
przyznanie można ubiegać się w 63 kategoriach

Klasyfikacja emisji materiałów budowlanych. Celem jest dobry
klimat w pomieszczeniach poprzez promowanie rozwoju i stosowania
Certyfikat FSC i PEFC stanowi dowód, że produkcja,

niskoemisyjnych produktów. Znak M1 oznacza, że produkt jest niskoemisyjny.

przetwarzanie i handel drewnem oraz produktami pochodzenia leśnego (np.
papier) odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami UE. Oznacza to,
że stosowane przez przedsiębiorstwo drewno pochodzi z legalnych źródeł.

Ecolabel (w Polsce spotykana jest również nazwa europejski
kwiatek) jest dobrowolnym certyfikatem

przyznawanym przez Komisję

Europejską od 1992 roku zarówno produktom jak i usługom, których cały cykl
Deklaracje środowiskowe produktu (EPD) przedstawiają
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produktów na środowisko w całym cyklu życia.

życia ma jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.
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przejrzyste, zweryfikowane i porównywalne informacje na temat wpływu
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Niebieski Anioł (Blauer Engel, Blue Angel) to najstarszy
certyfikat

na

świecie,

szeroko

rozpowszechniony

przede

wszystkim

w Niemczech i pozostałych krajach Europy Zachodniej. Przyznawany jest on
w ponad 90 różnych kategoriach produktów (za wyjątkiem produktów
spożywczych), począwszy od produktów budowlanych, po elektronikę,
urządzenia biurowe, środki czystości, na usługach turystycznych skończywszy.
Niebieski Anioł koncentruje się przede wszystkim na procesie przetwarzania
surowców

i produkcji

końcowego

towaru pod

kątem

minimalizacji

negatywnego wpływu na środowisko. Obecnie ponad 11,5 tys. różnych
produktów posiada ten certyfikat.

M EBLE

Tu mamy chyba najszerszy wachlarz możliwości. Meble ekologiczne to
zazwyczaj te wykonane z drewna, ale również klejone naturalnym klejem
i pomalowane taką farbą. Na rodzimym rynku mamy kilku producentów,
którzy nie tylko produkują ekologiczne meble, ale też specjalizują się w
wyposażaniu placówek oświatowych: żłobków, przedszkoli i szkół.
Rekomendujemy, dwóch polskich producentów, specjalizujących się w
wyposażaniu placówek oświatowych, w tym także żłobków. Posiadają
oni niezbędne certyfikaty i atesty, a estetyka ich mebli zachwyci

Sposób na Zielony Żłobek
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każdego.
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Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
ZABAWKI
Zabawka to jedna z nielicznych rzeczy, która dotyczy każdego człowieka na
Ziemi. Nie było, nie ma i nie będzie człowieka, który by jej nie miał.
Towarzyszyła

człowiekowi

od

zawsze.

To

jeden

z

najpiękniejszych

przedmiotów, który nie był na początku doceniany. Dopiero niedawno
zaczęto postrzegać zabawki jako istotną pomoc w rozwoju dziecka. Zabawki
to zminiaturyzowany, czyli pomniejszony świat dorosłych. W dawnych
wiekach wyraźny był podział w zabawkach: na dziewczynki i chłopców. Na
przykład lalki miały wprowadzać dziewczynki do późniejszej roli matki. Mała
broń, na przykład małe łuki, miały przyuczać chłopców do roli mężczyzny,
dbającego o bezpieczeństwo rodziny. Ciekawe są małe figurki zwierząt. Były
one zabawkami dla chłopców, myśliwych lub hodowców zwierząt w
dorosłym życiu. Materiały, których używano to praktycznie wszystkie dary
natury, każda rzecz, którą można odnaleźć w przyrodzie – szyszki, kasztany,
kamienie, patyki, kawałki drewna. Używano ich też jako klocków. Na
przestrzeni lat wiele się zmieniło w postrzeganiu zabawek. XIX wiek to czas
rewolucji. Zamieszanie wprowadziła też choinka, pod którą dzieci znajdowały
prezenty. Z tego czasu pochodzą prawdziwe cudeńka, które były dostępne
tylko dla bogatych ludzi. Tworzone były one na specjalne zamówienia i są
prawdziwymi dziełami sztuki. Rozwój cywilizacji wpłynął na to, że zaczęto
wykorzystywać wiele różnych materiałów. Zabawki jednak nie zawsze były
bezpieczne. Małe kuchenki przeznaczone dla małych dziewczynek miały
prawdziwe palniki na spirytus, które można było faktycznie podpalać. Wielkim
hitem wśród dzieci były miniatury silników parowych. Były to zabawki, które
naprawdę funkcjonowały na parę, ogień. Spełniały swoją prawdziwą funkcję,

szkodliwe dla zdrowia i środowiska substancje. Kiedyś bawiono się kolejkami,
które były na parę lub na sprężynę, teatrzykami z marionetkami, samograjami,

ZIELONY ŻŁOBEK
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pomniejszone przedmioty, zawierało rtęć, ołów oraz rad, czyli bardzo

Strona

Strona

27

ale były znacznie mniejsze. Wiele materiałów, z których były wytworzone te

czyli prawdziwymi pozytywkami, o których można powiedzieć, że są

funkcjonalne

i

akceptowane

z

entuzjazmem

przez

dzieci.

Poniżej

namiastką dzisiejszych odtwarzaczy z telefonów komórkowych. Przez wieki

przedstawiamy wybranych przez nas polskich producentów zabawek i

zmieniał się także stosunek rodziców do dzieci i zabawek. Zabawki od zawsze

pomocy dydaktycznych, posiadających niezbędne certyfikaty i atesty.

pełnią funkcję edukacyjną. Są symbolem miłości rodziców do swoich

Oferowane przez nich wyroby są trwałe, bezpieczne i ponadczasowe, mogą

pociech.

służyć następnym pokoleniom.
Z.P.H. PILCH ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń , https://pilchr.pl/

Za ba wka z XIX wieku- wóz z konika mi

W trosce o malucha zabawki muszą być bezpieczne, pozbawione ostrych

Drewart, Długa 13, 86-022 Strzelce Górne http://drewart.eu/

krawędzi, drobnych elementów, które można oderwać i połknąć. Ostre
krawędzie mogą dziecko skaleczyć. Na etykiecie produktu powinna znaleźć
się informacja o normach bezpieczeństwa oraz określenie wieku dziecka ,dla
którego jest przeznaczona. Od końca drugiego roku życia dziecko interesują
zabawy pobudzające wyobraźnię. Maluch bawi się w doktora, sprzedawcę,
na niby piecze ciasta, kąpie lalki itp. – w tych radosnych harcach pomagają
wszelkie produkty do zabawy w dorosłych.
W istnym morzu oferowanych na rynku zabawek i pomocy dydaktycznych
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ofert, które spełniają wymagania ekologiczne i są jednocześnie ładne,
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najzdrowsze. W trakcie poszukiwań i testowania wyselekcjonowaliśmy kilka
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trudno czasem wybrać te najlepsze i w kontekście omawianej metody,
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Tarnawa , Ul. Rzemieślnicza 6, 43-365 Wilkowice https://tarnawa.pl/

ZDROWE ŻYWIENIE I KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH
Program ekologicznego żłobka zakłada, iż przyjęty model zdrowego
odżywiania wynika z naszej świadomości, że kształtowanie właściwych
nawyków żywieniowych jest najlepszą inwestycją w zdrową przyszłość
naszych dzieci i stanowi działanie profilaktyczne, mające na celu zmniejszenie
ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych w okresie dorastania i wieku dorosłym.
Musimy mieć świadomość, że przykład jaki dajemy w żłobku lub przedszkolu
poprzez zawartość, sposób podania, wygląd, smak i jakość posiłku, jak
również poprzez edukację zachowania przy stole, bardzo silnie wpływa na
rozwój nawyków i zachowań u dzieci.
Dziecko obserwując, uczy się życia i o tym musimy pamiętać w procesie
żywieniowym. Podstawą zdrowego żywienia w żłobku, działającym zgodnie z
zaimplementowaną metodą powinno być przyrządzanie posiłków bez soli
(lub ze znikomą jej ilością, najlepiej gdy używamy soli himalajskiej), bez cukru,
który możemy zastąpić np. ksylitolem czy syropem z agawy, bez ulepszaczy i

Planeco, 05-420 Józefów, ul. Kopernika 29, https://www.planeco.pl/

konserwantów oraz bez białego pieczywa.
Przy określaniu diety dla najmłodszych dzieci kierujemy się następującymi
zasadami:
• jemy zdrowo, ale jemy też to co lubimy, a po kilku latach naszego działania
wiemy już doskonale co lubią nasze maluszki;
•

respektujemy

wnioski

płynące

z

wywiadu

z

rodzicami, który

jest

obowiązkowym elementem procedury przyjęcia dziecka do żłobka;
• nowe produkty w diecie niemowlaka wprowadzamy przy ścisłej współpracy
z rodzicem;

ZIELONY ŻŁOBEK

• komponujemy jadłospisy w sposób bardzo urozmaicony, przy wykorzystaniu
surowców z różnych grup produktów, z właściwą częstotliwością tygodniową;
ZIELONY ŻŁOBEK
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dzieci w przedziale wiekowym do lat 3;
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• opracowujemy racje pokarmowe zgodnie z normami, jakie obowiązują dla

• gwarantujemy pokrycie zapotrzebowania na energię i poszczególne
składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu
dziecka;
• wykorzystujemy potencjał wynikający z sezonowości pojawiania się
produktów naturalnych w tym głównie warzyw i owoców;
• konsultujemy i układamy jadłospis przy współpracy z technologiem żywienia
• staramy się minimalizować w diecie dziecka szkodliwe substancje, w tym
duży nacisk kładziemy na eliminowanie cukru i soli z diety dziecka, jak również
wszelkiego rodzaju konserwantów, ulepszaczy.
Samo przygotowanie posiłku z naturalnych półproduktów dla małych dzieci,
nie gwarantuje pełnego sukcesu, jakim w tym przypadku będzie pusty talerz i
najedzony maluch. Przy posiłkach należy stworzyć przyjemną, miłą atmosferę,
przyjmując zasadę, że jedzenie jest przyjemnością, a nie koniecznością. W tym
zakresie należy kierować się następującymi zasadami:
• posiłki przygotowane w żłobku powinny być kolorowe, atrakcyjnie podane,
smaczne i swoiście aromatyczne mając na uwadze, że u dziecka liczy się
wygląd, zapach i smak potrawy;
• to dziecko powinno zdecydować czy będzie jadło i ile zje! Nie należy
zmuszać dzieci do jedzenia, ale staramy się je do niego namówić tak, aby
miało zapewniony odpowiedni poziom niezbędnych składników odżywczych
i płynów w organizmie;
• informacje o tym, co i ile dziecko zjadło muszą być przekazywane każdego
dnia rodzicom.
• opiekunowie mają obowiązek szanowania apetytu/decyzji dziecka. Należy

• posiłki powinny mieć wysoką wartość odżywczą (dobór wysokiej jakości;
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urozmaicony, dobrze zbilansowany jadłospis);
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w tym celu przeprowadzić również edukację personelu;
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Wdrożenie ekologicznego jadłospisu w placówce żłobkowej lub przedszkolnej
musi

być

bezwzględnie

przeprowadzone

pod

opieką

dietetyka

lub

technologa żywienia, którzy dostosują skład i gramatury posiłków w sposób
adekwatny do wieku dzieci.
Mamy świadomość, że nagła kompleksowa wymiana jadłospisu może być
trudna do przeprowadzenia w większości placówek. Proponujemy zatem
stopniowe

przechodzenie

na

nowe

menu.

Początkowo

zalecamy

wprowadzenie przynajmniej jednego ekologicznego posiłku dziennie, a w
miarę upływu czasu kolejnych. Jeśli placówka korzysta z usług firmy
cateringowej

należy

dowiedzieć

się

czy

sprosta

ona

stawianym

wymaganiom, jeśli nie, to należy poszukać innego dostawcy. Warto przy tym
wyegzekwować stosowne zaświadczenia i certyfikaty, które potwierdzą
sporządzanie posiłków z produktów naturalnych. Ważną kwestią jest również
sposób zapakowania i dostarczenie posiłków do żłobka. Zgodnie z wzorcem
szwedzkim, zalecane jest, zamawianie jedzenia w biodegradowalnych
opakowaniach

wykonanych

z

papieru,

EPP,

trzciny

cukrowej,

skrobi

ziemniaczanej, liści palmowych, drewna czy bambusa.
Jeśli natomiast dysponujemy własną kuchnią, co niestety jest coraz rzadsze,
musimy dokonać w niej gruntownych zmian. Należy wtedy stosownie
przeszkolić ekipę kuchni oraz znaleźć lokalnych dostawców półproduktów
oraz firmy zajmujące się ich dystrybucją.
W rolnictwie ekologicznym ocenia się i kontroluje wszystkie procesy związane
z wytworzeniem

żywności,

dlatego

producent

zobligowany

jest

do udokumentowania wszystkich etapów produkcji. Producent żywności
spełniający szczegółowe kryteria produkcji ekologicznej może ubiegać się
o nadanie specjalnego certyfikatu wydawanego przez niezależne jednostki
certyfikujące. Są one upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W Polsce jest
ZIELONY ŻŁOBEK
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do prowadzenia kontroli i wydawania lub cofania certyfikatów zgodności

SPOŻYCIE MIĘSA A KLIMAT I ZDROWIE

Mięso dostarcza skoncentrowanej energii i wielu składników odżywczych. Z uwagi na
to zawsze było postrzegane jako produkt zapewniający przetrwanie. Aktualnie
powszechna dostępność mięsa i najkorzystniejszy w historii stosunek jego ceny do
poziomu dochodów prowadzą do nadkonsumpcji, a ta z kolei do otyłości i ryzyka
wystąpienia wielu chronicznych chorób. Trudno jednoznacznie oszacować wpływ
spożycia mięsa na zdrowie człowieka, gdyż różne czynniki mogą tę ocenę utrudniać.
Rzeczywiście

w

krajach

wysokorozwiniętych

badania

wskazują

na

wyższą

śmiertelność w grupie odżywiającej się mięsem – zwłaszcza czerwonym lub wysoko
przetworzonym. Nie można jednak wykluczyć wpływu na ten wynik innych

Hodowla przemysłowa to także ogromne zużycie wody, z czego 98% pochłaniają

czynników, takich jak palenie papierosów czy spożywanie alkoholu, wybór

uprawy przeznaczane na karmę dla zwierząt. Poza tym, co roku ogromne połacie

konkretnych rodzajów mięsa i stopień jego przetworzenia przed konsumpcją.

lądu przekształcane są w pastwiska bądź w tereny pod uprawę roślin pastewnych.

Najistotniejsze gazy cieplarniane, za emisję których odpowiedzialna jest działalność

Szacuje się, że już 71% lasów deszczowych w Ameryce Południowej zostało

człowieka, to metan, dwutlenek węgla i tlenek azotu. Produkcja mięsa powoduje

zamienionych w pastwiska, rancza i fermy hodowli bydła, a dalsze 14% zajęła

emisję wszystkich trzech, a każdy z nich ma inny wpływ na klimat, co pokazuje

uprawa soi o przeznaczeniu paszowym. Nawożenie obornikiem prowadzi do

poniższy wykres. Przyjęto, że w umownym roku zerowym zostają wprowadzone do

skażenia wód gruntowych toksynami, patogenami i antybiotykami. Intensywny

atmosfery wszystkie trzy gazy cieplarniane w ilościach notowanych obecnie i emisja

wypas powoduje erozję gleby. Kurczenie się naturalnych siedlisk dzikich gatunków w

ta w kolejnych 200 latach jest stała (choć w rzeczywistości trend jest wzrostowy).

coraz większym stopniu zagraża bioróżnorodności. W pobliżu ferm szerzą się choroby

Ocieplenie spowodowane metanem następuje bardzo szybko, ale – z uwagi na

zakaźne przenoszone zarówno przez dzikie, jak i przez gospodarskie zwierzęta.

krótki czas trwania w atmosferze – po dwóch dekadach jego poziom się stabilizuje. Z
ocieplenia

spowodowany

dwutlenkiem

węgla

zwiększa

się

Zmiany zachodzące w świadomości społecznej są powolne, ale możliwe. Potrzebne

w

jest tu jednak współdziałanie społeczeństwa, organizacji zdrowia publicznego i

nieskończoność, tak długo, jak długo trwa jego emisja, nawet przy jej niezmienionym

rządów mających największą możliwość kształtowania systemu ekonomicznego,

poziomie. Natomiast efekt generowany przez emisję tlenku azotu rośnie przez cały

prawnego i politycznego. Przyjmując założenie, że konsumpcja mięsa podlega

okres 200 lat i dopiero na końcu tego okresu można zauważyć stabilizację

świadomym i nieświadomym wyborom, należałoby działać w obu tych obszarach,

ocieplenia.

aby skutecznie zmienić nawyki żywieniowe społeczeństwa. Przykładem wpływu na

Tak wygląda sytuacja hipotetyczna. Wiadomo jednak, że produkcja mięsa rośnie.

stabilizację efektu cieplarnianego.
ZIELONY ŻŁOBEK
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w klimacie i z każdym wzrostem emisji oddalając szansę na redukcję czy choćby

racjonalne wybory dietetyczne mogłoby być umieszczanie na wyrobach mięsnych
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Zwiększać się będzie więc emisja metanu, powodując proporcjonalnie duże zmiany

etykiet zawierających dane żywieniowe czy informacje ekologiczne czy zdrowotne.
Innym rozwiązaniem mogłoby być prowadzenie przez sektor prywatny i organizacje
pozarządowe programów edukacyjnych dostarczających wartościowe informacje
ZIELONY ŻŁOBEK
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kolei

na temat wpływu spożycia mięsa na zdrowie i środowisko naturalne. Sposób ten

jadłospis. Oprócz protein, mięso dostarcza nam także pewnej ilości tłuszczu. Ilość

sprawdził się już w przypadku ograniczenia popytu na tytoń. Szerokie nagłośnienie

tego tłuszczu nie jest jednakowa, np. w piersi kurczaka bez skóry, tłuszcz praktycznie

wpływu palenia na zdrowie przyczyniło się do stopniowego wprowadzenia zmian na

nie występuje, ale w karkówce i boczku tego tłuszczu jest zdecydowanie więcej.

poziomie społecznym i politycznym. Regulacje podatkowe to kolejny przykład

Niestety są to tłuszcze w dużej mierze nasycone, czyli takie, których nie powinno być

możliwości kształtowania popytu na mięso. Opracowano teoretyczny model systemu

w naszej diecie zbyt dużo. Tłuszcze zawarte w mięsie lepiej zastąpić orzechami,

podatkowego uzależniający wysokość podatku od wpływu danego produktu na

nasionami, pestkami, awokado, dobrej jakości olejami i oliwą z oliwek. Jeśli chodzi

emisję

i

o ryby, to obecny w nich tłuszcz wpływa na nasze zdrowie pozytywnie. W rybach

automatycznym ograniczeniem popytu, uzyskano by korzystny wpływ na zdrowie i

(zwłaszcza morskich) znajdują się spore ilości cennych dla naszego zdrowia kwasów

środowisko, pod warunkiem opracowania systemu suplementacji dla grupy

tłuszczowych omega-3, które wpływają między innymi na naszą odporność. Tłuszcze

konsumentów o najniższym dochodzie. Bada się też różne możliwości oddziaływania

z rodziny omega-3 znajdziemy także w oleju lnianym, siemieniu, nasionach chia,

na sferę nieświadomą konsumentów. Jest to np. umieszczanie potraw mięsnych na

orzechach włoskich, algach oraz nasionach i oleju z konopi. Jeśli nie lubimy tych

końcu menu, co sprawia, że większy procent konsumentów pozostaje przy wyborze

produktów lub nie używamy ich z jakiegoś innego powodu, wskazana jest

potraw bezmięsnych. Lub też ograniczenie porcji mięsa w potrawach serwowanych

suplementacja olejem z alg, który zawiera kwasy tłuszczowa EPA i DHA, czyli aktywną

w restauracjach. Tego typu działania nie angażują świadomych wyborów

formę omega-3.

gazów

cieplarnianych.

W

efekcie,

wraz

z

wzrostem

cen

mięsa

konsumentów, a jednak wpływają na poziom popytu. Aby jednak jakiekolwiek
działania zostały podjęte, niezbędne jest przede wszystkim zrozumienie przez samych
konsumentów, jaki wpływ na zdrowie i środowisko wywiera spożycie mięsa. Uzyskanie
przyzwolenia społecznego dla zmian w modelu żywienia jest aktualnie kwestią

ETAPY WDRAŻANIA METODY

najważniejszą.
Żywienie bez mięsa jest możliwe, nawet u najmłodszych dzieci. Mięso i ryby to przede

Idea wprowadzenia ekologicznego stylu w placówce żłobkowej dotyczy

wszystkim dobre źródło pełnowartościowego białka. Białko stanowi jeden z trzech

wielu płaszczyzn, właściwie każdej dziedziny życia. Rozpocząć musimy jednak

makroskładników diety i pełni funkcję budulcową, regeneracyjną i regulującą.

od zmiany sposobu myślenia i postrzegania świata. Następnie należy

Mamy mnóstwo produktów spożywczych, które dostarczają pełnowartościowego

przygotować przemyślany

białka. W diecie wegetariańskiej nie ma z tym najmniejszego problemu. W diecie

Sugerujemy następujący harmonogram:

wegańskiej po prostu trzeba postawić na dużą różnorodność. Nawet jeśli białko
danego produktu nie jest pełnowartościowe, wystarczy połączyć ten produkt
uzyskać

tzw.

białko

komplementarne.

Połączenie

1. Wytypowanie grupy – ponieważ dopuszczamy wdrażanie rozwiązania

strączków

stopniowo, na początku można objąć wsparciem wytypowaną przez

aminokwasów. Takie połączenia są bardzo naturalne i intuicyjne, np. kasza gryczana

kierownictwo placówki grupę dzieci,

z kotletem z soczewicy, hummus z żytnim chlebem, wrap pszenny z czerwoną fasolą.

objąć wsparciem wszystkich podopiecznych. Kryteria doboru grupy w

ilość białka. Jest to możliwe zarówno na diecie ograniczającej jedzenie mięsa, na
diecie wegetariańskiej oraz wegańskiej. Wszystko zależy od tego, jak skomponujemy
ZIELONY ŻŁOBEK
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Nie ma konieczności jedzenia mięsa, aby dostarczyć do organizmu odpowiednią
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z produktami zbożowymi to dobry sposób na to, aby posiłek zawierał cały komplet

w ostatecznym etapie należy

przypadku tego projektu będą różne dla każdej placówki, w zależności
od specyfiki jej działalności , wieku dzieci i możliwości technicznych. Co
ZIELONY ŻŁOBEK
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aby
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z innym,

i możliwy do przeprowadzenia plan działań.

pewnych nakładów finansowych. Potrzebna będzie stopniowa wymiana
wyposażenia, zmiana jadłospisu oraz przeorganizowanie planu zajęć, by
stosunek czasu spędzonego na zewnątrz do czasu, gdy dzieci przebywają w
pomieszczeniach był z korzyścią dla tego pierwszego. Zaangażowanie
personelu i jego przekonanie do słuszności podjętych działań, są warunkiem
niezbędnym do wdrożenia metody. Jeśli jednak przestawimy nasze głowy na
ekologiczne myślenie, w krótkim czasie wszystkie te działania będą czymś
naturalnym i powszechnym. Tu tkwi naszym zdaniem klucz do sukcesu. Jeśli
dodatkowo uda nam się przekonać do pomysłu wszystkich rodziców i
opiekunów prawnych to na efekty nie będziemy długo czekać. Dzieci są z
natury otwarte i we wczesnym wieku chłoną bodźce z otoczenia intuicyjnie i
często

nieświadomie.

To

najlepszy

czas

by

odzwyczaić

je

od

wszechobecnego plastiku, by zasmakowały w zdrowym jedzeniu i chłonęły
wiedzę z otaczającego je świata. Jeśli dodatkowo wspomogą nas rodzice,
którzy przeniosą misję do domu, to możemy mieć pewność, że wychowamy
człowieka, żyjącego w zgodzie z naturą i będzie on to przesłanie niósł przez

Strona
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swoją dorosłość i przekazywał następnym pokoleniom.

ZIELONY ŻŁOBEK

TERMINARZ WDRARZANIA METODY „SPODÓB NA ZIELONY ŻŁOBEK”
ZAPLANOWANY CZAS
REALIZACJI d- m - r

PODJĘTE DZIAŁANIE

OD

REALNY CZAS REALIZACJI
d- m - r

DO

PRZYGOTOWANIE INFRASTRUKTURY
1. Wydzielenie
pom ieszczeń
2. Zakup wyposażenia

3. Rem ont m alowanie ścian,
wym iana podł ug
4. Przygot owanie
terenu wokół
placówki
5. Zakup zabawek i
pom ocy
dydakt ycznych
6. Wym iana środków
czyst ości
7. Aranżacja kącika
ek ologicznego

PRZYGOTOWANIE KADRY
1. Wybór kadry

2. Szkolenie
wychowawców
3. Szkolenie cał ego
personelu placówki

OD

DO

Załącznik nr 3

ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO
Niniejszym

wyrażam

zgodę

na

udział

mojego

….……………………………………………………………………………………….

w

dziecka
projekcie

„Sposób na Zielony Żłobek” oraz wszelkie działania z nim związane, a w
szczególności na zmianę jadłospisu i wydłużony czas przebywania dziecka na
świeżym powietrzu.

……………………………………………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

ZAŁĄCZNIK NR 4

ANKIETA Z RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI
1. Dane osobowe
Imię i nazwisko dziecka

Grupa

Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego
Dane kontaktowe

Tel.:

Mail:

2. Czy dziecko opowiada w domu o zmianach zachodzących w żłobku/

przedszkolu? (zakreślić odpowiednią odpowiedź)

TAK

NIE

1

Jeśli tak w jakim zakresie (podkreślić wybrane, można zaznaczyć wiele
Strona

odpowiedzi):

Sposób na Zielony Żłobek

ZA

4. Kadra realizuj ca projekt

CZNIK NR 5

Imi i
na zwisko

RAPORT KO COWY „SPOSÓB NA ZIELONY

OBEK”

1. Jednostka wdra aj ca

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Wykszta cenie

Miejsce
za trudnienia

Sta nowisko

!

!

!

Do wia dczenie
w rea liza cji
projektów
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
Na zwa

5. Liczba osób bior cych udzia
Ulica:

Nr

Kod pocztowy:

Miejscowo

Tel.:

Mail:

w projekcie;

Lok.

Adres

Konta kt

:

Ka dra
0-2 lata:

2-3 lata:

Dzieci

Forma pra wna
!

6. Zgodno
2. Cel wdro enia rozwi zania;

Dzia a nie

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. Czas realizacji;

Od

realizacji z przygotowanym terminarzem
Za o on
y cza s
rea liza cji

Fa ktyczn
y cza s
rea liza cji

Opó nie
nie w
re a liza cji
w dnia ch

Przyspiesz Powód
enie
opó nienia /
re a liza cji przyspieszenia
w dnia ch

Wydzielenie
pomieszcze

Remontma lowa nie,
pod ogi
Wyposa enie w
me ble i inne
elementy

Do
Za kup nowych
za ba wek, pomocy
dyda ktycznych, i
elementów
„Sposób(na(Zielony(Żłobek”(

!

„Sposób(na(Zielony(Żłobek”(
!

wyposa enia
Opra cowa nie
nowego menu

Wyd u ony cza s za j
na wie ym powietrzu

Wdro enie 1-2
posi ków eko

Przeniesienie
le a kowa nia na
ze wn trz

Wdro enie 3-5
posi ków eko
Wdro enie za ba w
eduka cyjnych na
wie ym
powietrzu
Wdro enie
le a kowa nia na
wie ym
powietrzu
Wdro enie
spo ywa nia
posi ków na
wie ym
powietrzu
Wdro enie za j
proekologicznych
w progra m
wychowa wczy

Ekologia ja ko g ówny
nurt wychowa wczy w
pla cówce
Komunika cja z
rodzica mi/ pra wnymi
opiekuna mi
Na sta wienie dzieci do
nowego wyposa enia
pla cówki
Na sta wienie dzieci do
wyd u onego pobytu na
wie ym powietrzu
Rea kcja dzieci na nowe
za ba wy i za j cia
proekologiczne

7. Ocena wdro onych elementów metody przez pracowników placówki

Element
1

Ocena punktowa
2
3
4
5

Ocena opisowa
6

Wspó pra ca ka dry w
za kresie wdra a nego
rozwi za nia
Opinia rodziców o
projekcie

Przeprowa dzony remont

Wymia na wyposa enia

8. Koszty wdro enia rozwi zania.
Lp

Za kup nowych
elementów
wyposa enia , za ba wek
pomocy dyda ktycznych
Wdro enie nowego
ja d ospisu

Ilo

Ne tto

Brutto

Wa rto

1
2
3
„Sposób(na(Zielony(Żłobek”(

!

Element

„Sposób(na(Zielony(Żłobek”(
!

4…

9. Wnioski ko cowe i plan kontynuacji
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

10. Podpisy osób sporz dzaj cych raport:

„Sposób(na(Zielony(Żłobek”(
!

