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Największym bogactwem firmy FRÖBEL są zmotywowani pracownicy,
którzy własną inicjatywę oraz zaangażowanie uznają za podstawowe
priorytety swojej pracy. Członkowie kadry zarządzającej są odpowiedzialni za stworzenie dla nich możliwie najlepszych warunków pracy.

„Kompetencje dla dzieci“: jako instytucji użyteczności społecznej, o ponadregionalnym zasięgu działania, która prowadzi przedszkola i oferuje
usługi wspierające rodzinę, motto to towarzyszy nam nieustannie. W naszych placówkach jest miejsce dla wszystkich dzieci i ich rodzin, niezależnie
od ich pochodzenia kulturowego i społecznego, płci oraz skali i rodzaju
wsparcia, jakiego potrzebują.

Kadra zarządzająca w firmy FRÖBEL rekrutuje pracowni-
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Wykwalifikowana kadra zarządzająca w FRÖBEL
wyznacza kierunek rozwoju podległych jej zespołów
i daje impulsy do ich ciągłego rozwoju.
Kadra zarządzająca w firmie FRÖBEL dba o to, aby w jej
zespołach reprezentowane były różne kompetencje i
osobowości. Szczególny nacisk położony jest na
heterogeniczność zespołów, które tworzą pracownicy
różnych pokoleń, kultur, płci, z różnym wykształceniem
oraz kontekstem zawodowym. Kadra kierownicza w
firmie FRÖBEL tworzy w ten sposób podstawy pedagogiki inkluzywnej oraz wzajemych relacji zbudowanych
na świadomości znaczenia funkcjonujących uprzedzeń.

Jej przedstawiciele są głodni wiedzy, realizują nowe
pomysły i są otwarci na zmiany. W duchu idei kształcenia
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Kadra zarządzająca w firmie FRÖBEL angażuje się na
rzecz równości startu życiowego i szans edukacyjnych
wszystkich dzieci. Jej przedstawiciele są orędo w
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Stwarzając możliwie najlepsze szanse startu życiowego

tym procesy pracy tak, aby wszyscy mogli włączyć się
w ich przebieg w poczuciu odpowiedzialności za ich
należytą realizację.
Kierowanie oznacza otwartą komunikację, odpowiedzialne podejmowanie decyzji i przedsiębiorcze
działanie. Ponadto kadra zarządzająca w FRÖBEL
poddaje refleksji swoje działania i konstruktywnie
obchodzi się z błędami swoimi i swoich pracowników.
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dzieci i ich rodzin. Jako podmiot aktywny na poziomie

współpracy z rodzinami, kooperuje ze światem polityki,
stowarzyszeniami i innymi instytucjami.
Kadra kierownicza FRÖBEL nie ucieka od odpo-

Nieodłącznym tego elementem jest wsparcie rodziców
i rodzin. Konieczne do tego zasoby zawdzięczamy gronu naszych sponsorów i honorowych darczyńców.

wiedzialności – podejmuje się zadań eksperckich i definiuje standardy jakości edukacji, wychowania i opieki
nad dziećmi.
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ponadregionalnym podejmujemy wyzwanie, jakim jest
rozpowszechnienie przyjętych i sprawdzonych w
Niemczech standardów pedagogicznych na szczeblu
międzynarodowym.

WIZJA PEDAGOGICZNA

W NASZYCH PLACÓWKACH, PRAWA

W naszych placówkach dzieci doświadczają tego, że ich prawa są uznawane i przestrzegane, tak jak to zostało ujęte w Konwencji Praw Dziecka
ONZ. W ten sposób, przy naszym udziale, dzieci stają się samodzielnymi,
świadomymi, wolnymi od uprzedzeń i odpowiedzialnymi członkami
demokratycznego społeczeństwa.
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W myśl tej dewizy każdego dnia naszej pracy pedagogicznej podejmujemy kwestię tych praw, akcentując ich znac-

Chcemy, aby dzieci doświadczyły, co oznacza posiadanie własnych praw, i przekonały się, że są one zarówno

zenie i aktywnie wcielając je w życie. W naszych placówkach dzieci doświadczają poczucia wspólnoty, ucząc się

dla nich samych, ale także dla dorosłych wiążącymi punktami odniesienia w relacjach z innymi. Z tym łączą się

dzięki temu prawidłowych zachowań społecznych. We wzajemnych kontaktach dzieci rozpoznają granice swoich

wyzwania, które każdego dnia przed nami się pojawiają:

praw poprzez odkrywanie, że te same prawa tak samo przysługują innym i że muszą one być w każdym przypadku
tak samo respektowane.
Wyzwanie związane z ochroną i poszanowaniem
Dzieci mają prawo do edukacji i swobodnego
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Dzieci mają prawo do wychowywania się bez
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podejmowania własnych decyzji, dotyczących ich
samych i życia we wspólnocie, do aktywnego
kształtowania każdego kolejnego dnia.
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teresowań, do powiedzenia „nie” i do wycofania

podejmowania wyzwań i ryzyka.

się, do bycia aktywnym, gdy jest się pełnym werwy,
do jedzenia, kiedy jest się głodnym, i do jedzenia
tego, co smakuje.
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kontaktów i przyjaźni z innymi dziećmi i do wspólnie uzgodnionych norm, które zapewniają
bezpieczeństwo i orientację w otaczającym
świecie.

Wyzwanie, jakim jest towarzyszenie dzieciom, ich wspieWyzwanie, jakim jest dostrzeżenie dziecka w kontekście
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wując obraz własnej osoby i otaczającego świata.

Wyzwanie, jakim jest uszanowanie i respektowanie
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wość bezpiecznie zdobywać swoje doświadczenia.
Wyzwanie, jakim jest stałe podnoszenie jakości naszej
pracy w duchu wyżej opisanych praw i najlepszej orga-

Wyzwanie, jakim jest ciągła weryfikacja naszych

nizacji systemu wsparcia dziecka.

działań, refleksja i doskonalenie zawodowe.

