Opis strategii wdrożenia osiągnięd naukowych opracowanych przez studenta/ów
w ramach projektu Partnerski Związek Nauki i Postęp.
Nazwa działania/nazwa rozwiązania/strategii
Całodobowe centrum opieki nad dzieckiem: „Smerfna Dolina”.
Imię i nazwisko autora/autorów
Skrzeszewski Arkadiusz, Grajek Rafał, Lech Tamul
Uczelnia, Wydział, Specjalnośd
Powszechna Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, kierunek- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Przedsiębiorstwo lub branża, dla których dedykowane jest rozwiązanie/strategia
Branża usług edukacyjnych.
Opis rozwiązania/strategii:
1. problem, na który odpowiada rozwiązanie/strategia
2. podstawowy cel realizacji

Problemem, na który odpowiada nasze rozwiązanie, jest brak odpowiednich ośrodków opieki nad dziedmi
oraz przygotowania ich w odpowiedni sposób do nauczania szkolnego. W szczególności w systemie edukacji
przedszkolnej widoczny jest niski poziom świadczonych usług w jednostkach publicznych oraz
nieodpowiednie przygotowanie jednostek niepublicznych do tego typu działalności.
W dzisiejszych czasach kiedy praca zabiera nam i naszym rodzinom coraz więcej czasu, kiedy średnia
przepracowanych godzin tygodniowo sięga wiele ponad 41 godzin, kiedy nie możemy poświęcid naszym
dzieciom tyle czasu i uwagi, ile byśmy chcieli, znaleźliśmy dla Paostwa idealne rozwiązanie.
Rozwiązaniem na taki problem jest stworzenie centrum opieki nad najmłodszymi, łączący cechy żłobka i
przedszkola, z wysoko wykwalifikowaną, oddaną na potrzeby dzieci kadrą, z doskonale przygotowanym
programem nauczania opartym na wytycznych Ministerstwa Edukacji i rozszerzonym o najlepsze wzorce
europejskie.
Celem proponowanego rozwiązania jest zapełnienie niszy na rynku usług edukacyjnych zarówno w postaci
niedoboru miejsc, jak również niskiego poziomu świadczonych usług.
Proponowane przez nasz projekt rozwiązanie ma na celu odpowiednie przygotowanie dzieci- poprzez zabawę
połączoną z edukacją, do dalszego nauczania szkolnego, opartego na solidnych podstawach.
Rozwiązanie zaproponowane nie jest przeznaczone wyłącznie dla klientów indywidualnych, lecz dla każdego
przedsiębiorcy, któremu zależy na własnym pracowniku oraz jego najbliższych. Tylko mając pewnośd, iż to co
mamy najważniejsze, znajduje się pod odpowiednią opieką, Paostwa pracownicy całą swoją uwagę będą
mogli skupid na tym, czego Wy od nich oczekujecie, czyli oddanej i pełnej zapału pracy.
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Elementy innowacyjne rozwiązania/strategii
W naszym centrum opieki nad dziedmi nie tylko dbamy o ciepło i miłośd, której potrzebują nasi najmłodsi, ale
chcemy zapewnid im start w życie szkolne na najwyższym poziomie. Zatrudniamy więc młodą i
wykwalifikowaną kadrę, z doskonałym podejściem do dziecka w każdym wieku, co weryfikujemy poprzez
obserwację pracowników w trakcie zajęd z dziedmi. Stawiamy na rozwój przez zabawę, niestandardowe
sposoby nauczania oparte na najlepszych wzorcach krajów bardziej rozwiniętych i z większym
doświadczeniem niż Polska.
W czym nasze rozwiązanie jest inne od konkurencji? Nasze rozwiązanie, jako jedyne zapewnia rodzicom
możliwośd praktycznie całodobowej opieki nad dzieckiem, w bezpiecznym otoczeniu, pod opieką
odpowiednio dobranej kadry, gdzie Paostwa dziecko będzie otoczone opieką i miłością, jak w domu
rodzinnym.
Spodziewane korzyści dla przedsiębiorstwa wdrażającego rozwiązanie/strategię
Co nasz projekt daje rodzicom?
Rozwiązanie przez nas zaproponowane daje kompleksową opiekę nad dzieckiem, przygotowanie podstaw do
edukacji szkolnej oraz ciepło rodzinnego domu.
Co projekt oferuje zainteresowanym firmom?
Przede wszystkim współpracę przy organizowaniu wszystkich idei skierowanych dla dzieci Paostwa
pracowników oraz doradztwo w sferze socjalnej, niezwykle ważnej w każdej nowoczesnej firmie w
teraźniejszych czasach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych z późn. zmianami przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Politechnikę Poznańską w celu umieszczenia opisów osiągnięć naukowych na stronie www.naukaipostep
.pl.
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