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Klub Malucha

W Pruszczu, jako jedyny w gminie a także w powiecie świeckim powstał
„Klub Malucha”.

Uczęszcza do niego 10 dzieci, opiekę nad nimi sprawuje trójka
opiekunów. Na uroczyste otwarcie przybył m.in. wójt gminy Dariusz
Wądołowski.
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Po powitaniu wszystkich rodziców, dzieci właściciel Klubu malucha „A
Kuku” Kinga Kordylewicz poprosiła o głos wójta Dariusza
Wądołowskiego. – Zawsze coś powstaje pierwszy raz- mówi wójt.- I po
raz pierwszy powstał w gminie Pruszcz Klub malucha. Cieszymy się też,
jako gmina, że jest to jakiś początek bo jest zapotrzebowanie na tego
typu ośrodek w naszym społeczeństwie. Młodzi rodzice chcą wracać na
rynek pracy i chcą godnie zarabiać. Ale jak nie mają dziadków,
opiekunów do swoich dzieci to taki klubik jest dla nich wsparciem.
Dziecko trafia do profesjonalnych opiekunów a rodzic wie, ze trafia ono
w dobre ręce. W naszej niedużej przecież społeczności prawie wszyscy
się znają. To też jest bardzo ważne. Tutaj widać gołym okiem, ze klubik
będzie miał powodzenie. Maksymalnie może tutaj być 10 dzieci, ale już
są dalsze zapisy. Chcielibyśmy, aby takich klubików było u nas coraz
więcej i jako wójt zachęcam innych do tworzenia podobnych. Jest też
wsparcie dla takich inicjatyw ze strony państwa. Trzeba kontrolować,
kiedy powstają jakieś programy rządowe czy unijne pod tym katem.
Jest to własny biznes, ale wiadomo, że potrzebuje on również wsparcia
zewnątrz- dodaje.

W tym dniu nie zabrakło kilku miłych niespodzianek, m.in. wspaniałego
tortu dla wszystkich obecnych na otwarciu klubu, były balony,
fotobudka i inne atrakcje.

- Wesoły to dzień, wspaniały to dzień- mówi właścicielka klubu Kinga
Kordylewicz.- Dzięki państwu spełniają się dzisiaj moje marzenia.
Dziękuję za miłe słowa oraz wsparcie. Dla mnie to duże święto. Nasz
klub powstał dlatego, iż sami znamy problematykę młodych rodziców.
Sami zastanawialiśmy się nad opieką naszej córeczki Marceliny. Nie
jest łatwo znaleźć nianię, opiekunkę. Stawki za opiekę wiążą się z
najniższą krajową. Dla dojeżdżających rodziców do pracy do spory
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wydatek. My chcemy im ulżyć i zapewnić całodniową opiekę.
Połączyłam to, co kocham: pracę z dziećmi, doświadczenie,
wykształcenie by stworzyć niezwykłe miejsce, w którym dzieci mają się
czuć bardzo dobrze. By mogły się rozwijać przez zabawę, a rodzice
mogli spokojnie jechać do pracy. Dziecko lepiej rozwija się w grupie,
uczą się wzajemnie od siebie. Planujemy od miesiąca października
rozpocząć zajęcia, aby opieka nie była bierna, lecz by się coś ciągle
działo ciekawego- dodaje.

Opiekę nad dziećmi od roczku do lat trzech sprawują 3 opiekunki:
Kinga, Karolina i Marta. Swoją pomocą służy pani Kindze również mąż
Łukasz. Za pośrednictwem rodziców do gminy został wniesiony
wniosek o częściowe dofinansowanie ze strony gminy do czesnego.Będziemy również składać wniosek do gminy jako właściciele klubu o
dołączenie jeszcze jednego pomieszczenia i wówczas liczba dzieci w
naszym ośrodku mogłaby by być zwiększona do 15- dodaje na
zakończenie Kinga Kordylewicz.
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