Kiedy?
Skąd ruszamy?
Dla kogo?

22.11.2017
Spotykamy się przed Pływalnią Politechniki Gdańskiej
Dla wszystkich zainteresowanych tym jak trójmiejskie organizacje kształtują ofertę dla najmłodszych mieszkańców
naszych miast.
Nazwa podmiotu

SZLAK MALUCHA

Zajęcia Aqua Baby
Fundacja My to mamy

Klub rodzica w Domu Sąsiedzkim
Gdańska Fundacja Innowacji
Społecznej

Leśne Przedszkole
Fundacja Inspirja

Galeria Malucha
Fundacja Bomalihu

Opis działalności
Fundacja prowadzi rozmaite zajęcia promujące aktywność fizyczną i
zdrowy tryb życia wśród kobiet ciężarnych oraz matek małych dzieci. W
ofercie znajduję się także oswajanie z wodą oraz nauka pływania dla dzieci
i niemowląt od 3-ego miesiąca życia. Zajęcia przeprowadzane na basenie z
wodą o podwyższonej ciepłocie do 30/31 stopni Celsjusza. Zajęcia
przeprowadzane są w formie zabawy z wykorzystaniem dużej ilości
gadżetów i zabawek przystosowanych do środowiska wodnego.
Kluby rodzica to oferta coraz większej ilości Domów Sąsiedzkich i nie tylko.
Klubowicze mają okazję spotkać się z innymi rodzicami, wymienić
doświadczenia, poznać osoby z sąsiedztwa, uczestniczyć w ciekawych
warsztatach, kreatywnie spędzić czas ze swoją pociechą. Ważnym
aspektem jest również to, że dzieci, które nie chodzą do żłobka czy
przedszkola a uczestniczą w spotkaniach Klubu, mają kontakt z
rówieśnikami. Uczą się przez to współdziałania w grupie i innych
zachowań społecznych oraz zabawy z innymi dziećmi.
Fundacja stworzyła przestrzeń, którą nazwała Bazą Marzeń. Posłużyła on
także do uruchomienia Trójmiejskiego Leśnego Przedszkola Wolnych
Dzieci. Jest ono współtworzone we współpracy z dziećmi, bez sztywnego
modelu edukacyjnego, gdzie dobro dzieci jest punktem wyjścia oraz
nadrzędnym celem.
Z założenia jest to przedszkole eklektyczne, łączące koncepcje Edukacji
Demokratycznej, Przedszkoli Leśnych, pedagogiki Marii Montessori oraz
Reggio Emilia, działające w duchu Porozumienia Bez Przemocy. Rekrutacją
obejęte są dzieci w wieku od 2 do 5 lat.
Kawiarnia Galeria Malucha to miejsce o dwóch znaczeniach: lokal, w
którym dzieci mogą się pobawić, a rodzice – wypić kawę oraz miejsce
działalności Fundacji Bomalihu, która realizuje różne projekty wspierające
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Zadanie realizowane w ramach projektu „Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych” finansowanego ze środków Miasta Gdańska.

rodziny z dziećmi.
Lokal podzielony jest na dwie części: kawiarnianą oraz kolorową salę
zabaw. Dla dzieci przygotowane są liczne atrakcje m.in. duży wybór
zabawek, stoliki i krzesełka dziecięce, organizowane są koncerty oraz
przedstawienia teatralne dla dzieci.
W Galerii Malucha funkcjonuje również dzienny punkt opieki. Można
zostawić tutaj dziecko pod fachową opieką i załatwiać swoje sprawy,
podczas gdy dziecko korzysta z sali zabaw.

