ZARZĄD DO SPRAW DZIECI I MŁODZIEŻY
ORGANIZACJA OPIEKUNÓW DO DZIECI ‘CHILDREN COME FIRST’
Organizacja ta oferuje rodzinom wiele korzyści.
Czym jest nasza organizacja?
Jest to wysokiej jakości program dla wykwalifikowanych opiekunów do dzieci,
którzy:
•
•
•
•
•
•
•

są wybierani, monitorowani i oceniani
są wspierani i monitorowani przez koordynatorów co 6-8 tygodni w celu
zagwarantowania wysokiego poziomu usług
zapewniają dzienną opiekę zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze
godzin, oraz opiekę doraźną przed i po zajęciach szkolnych i w czasie
wakacji/przerw semestralnych
uczęszczają na regularne szkolenia, żeby znać wszystkie bierzące zagadnienia
zwiazane z opieką nad dziećmi
mogą zapewnić opiekę podczas wakacji lub w przypadku choroby
rodzica/opiekuna
dysponują różnego rodzaju pomocami naukowymi
mogą zapewnić opiekę dzieciom specjalnej troski, dzieciom
niepełnosprawnym lub o obniżonym poziomie nauczania

Nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym.
Każdy 3 i 4-latek jest uprawniony do pięciu bezpłatnch zajęć w ciągu tygodnia.
Wzrastająca liczba akredytowanych opiekunów oferuje nauczanie dzieci w wieku
przedszkolnym. Tylko tego typu opiekunowie naszej organizacji mają dostęp do
funduszy i mogą zapewnić tego rodzaju usługi.
Organizacje oferujące nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym przechodzą inspekcję
Ofsted (inspektorat pilnujący obowiazujących zasad i standardów).
Nauczanie w domu ma wiele zalet:
•
•
•
•

dzieci otrzymują wiecej pomocy i można poświęcić im więcej uwagi
zamiast nauki z podręczników dzieci uczą się poprzez gry i zabawy
edukacyjne, co sprawia, że nauka staje się przyjemnością
dzieci są bardziej rozluźnione
dzieci uczą się we własnym tempie

Rola koordynatora:
•
•
•

zapewnia on rodziców o jakości świadczonych usług;
monitoruje opiekunów odwiedzając ich w domach w czasie zajęć z dziećmi,
żeby ocenić ich wiedzę i umiejętności oraz upewnić się, że utrzymany jest
wymagany poziom;
oferuje poradę i wsparcie dla rodziców, którzy szukają opiekuna lub już
korzystają z naszej organizacji ‘Children Come First’

STATUS JAKOŚCI STOWARZYSZENIA NCMA (National Childminding
Association)
Stowarzyszenie to wymaga, aby opiekunowie przestrzegali wymienionych poniżej
zasad i zachowali wymagane standardy.
Uderzenie dziecka oraz palenie papierosów są surowo wzbronione.
1. status opiekuna
2. nacisk na edukację i rozwój dziecka
3. współpraca z rodzicami
4. dobre zachowanie dzieci
5. równouprawnienie
6. poufnośc
7. bezpieczenstwo dziecka
8. dobre odżywianie
9. stabilizacja
10. zachowanie według obowiązujących zasad
11. wsparcie i współpraca
KONTAKTY
Więcej informacji otrzymać możesz od koordynatorów:
Tewkesbury
Sarah Spencer: tel. 01684 299763
kom. 07879 487 663
e-mail. sarah.spencer@gloucestershire.gov.uk
Forest of Dean
Michelle Hutchesson: tel. 01594 825941
kom. 07766 440455
e-mail michelle.hutchesson@gloucestershire.gov.uk

Stroud
Julie Ridley: tel. 01453 792151
kom. 07879 487 664
e-mail julie.ridley@gloucestershire.gov.uk
Cotswolds
Karen Cairns: tel. 01608 812496
kom. 07795 301 742
e-mail karen.cairns@gloucestershire.gov.uk
Cheltenham
Elaine Warner: tel. 01242 268994
kom. 07795 665 863
e-mail elaine.warner@gloucestershire.gov.uk
Gloucester
Kay Jones: tel. 01452 312338
kom. 07917 277844
e-mail kay.jones@gloucestershire.gov.uk

