
„Wielkopolska Otwarta na Innowacyjny Samorząd” 

Żłobek Samorządowy  

w Dobrej 



W ramach zrealizowanego Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, 
został wyremontowany budynek, w którym utworzono 
Żłobek Samorządowy w Dobrej.  

Celem zrealizowanego projektu była zmiana sposobu użytkowania 
części budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Długiej Wsi na 
żłobek gminny w Dobrej wraz z jego przebudową i rozbudową. 

 



W Żłobku Samorządowym w Dobrej powstały wszystkie niezbędne pomieszczenia, które są potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania placówki, w której sprawuje się opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. 



W wyniku zrealizowanego projektu utworzono miejsce dla 18 
dzieci, które w pełni spełnia wszystkie wymogi. Jednocześnie jest 
to miejsce przyjazne dla dzieci, w którym panują warunki jak 

najbardziej zbliżone do warunków domowych. 



Na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobra24.pl można odnaleźć szczegóły dotyczące Żłobka Samorządowego w Dobrej. 
Utworzony profil na portalu społecznościowym www.facebook.com pokazuje jak ważne było utworzenie tego miejsca oraz jak wiele 
wnosi w życie osób, które do niego należą. 
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Wiele informacji dotyczących zakresu i zasad utworzenia Żłobka Samorządowego w Dobrej można odnaleźć na 
lokalnych portalach internetowych (www.turek.net.pl oraz www.iTurek.net). 



Stworzenie Żłobka Samorządowy w Dobrej pozwoliło udzielić wsparcia osobom wyłączonym z rynku pracy z powodu opieki 
nad małymi dziećmi. W wyniku jego utworzenia powstało również miejsca pracy dla 5 osób. 

Na przedstawionych zdjęciach panie opiekunki wraz ze swoimi podopiecznymi. Na zdjęciu z prawej wraz z przedstawicielami 
Samorządu w Dobrej podczas wizyty z okazji obchodów Dnia Dziecka. 



Dzieci podczas swojego pobytu w Żłobku Samorządowym w Dobrej mogą korzystać z w pełni wyposażonej sali zabaw. 



Dzieci posiadają miejsce do zabawy, spożywania posiłków oraz spania. 



Panie opiekunki dbają o rozwój dzieci poprzez organizacją zajęć poznawczych, sensorycznych, artystycznych, muzycznych, ruchowy i 
wielu innych. Dokładają wszelkich starań, aby spędzony wspólnie czas był bogaty w zabawę, rozwój i naukę dzieci. 



Dzieci uczą się otaczającego je świata, poznają miedzy innymi zwierzęta, rośliny oraz muzykę 



Gdy tylko jest to możliwe dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu. 
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