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Projekt zakłada doposażenie w nowoczesne urządzenia placu zabaw przy Przedszkolu im. Pszczółki
Mai  w  Duczkach  oraz  renowację  istniejącej  nawierzchni  syntetycznej.  Plac  zabaw  będzie
ogólnodostępny i będą mogły z niego korzystać dzieci w wieku przedszkolnym. Nowoczesna Strefa
Malucha przy Przedszkolu Pszczółki Mai będzie doskonałym uzupełnieniem nowego placu zabaw
przy Zespole Szkół w Duczkach, który przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym. Będzie to
kolejne miejsce w Duczkach do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci.

Obecny plac zabaw przy Przedszkolu im. Pszczółki Mai w Duczkach jest wykorzystywany obecnie
na potrzeby w.w. placówki oświatowej. Niektóre urządzenia zabawowe zostały z placu usunięte, ze
względu  na  ich  całkowite  zużycie  i  stwarzające  niebezpieczeństwo  dla  dzieci.  Poza  tym,
nawierzchnia syntetyczna, która znajduje się na placu wymagają pilnej renowacji. Teren, na którym
znajduje się plac zabaw, jest na tyle duży, że można na nim postawić dodatkowe urządzenia dla
najmłodszych.

Niniejszy projekt zakłada doposażenie w nowoczesne urządzenia placu zabaw przy Przedszkolu im.
Pszczółki Mai w Duczkach, renowację nawierzchni (w tym wymianę całkowicie zużytych kostek
poliuretanowych) oraz budowę trawnika.

Projekt zakłada korzystanie z w.w. placu przez wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym, nie tylko
uczęszczające do Przedszkola Pszczółki  Mai w Duczkach.  „Strefa Malucha u Pszczółki  Mai w
Duczkach” będzie ogólnodostępna.

Cel projektu:
Zaspokojenie  potrzeb  w  zakresie  aktywnego  i  bezpiecznego  spędzania  wolnego  czasu  przez
najmłodsze dzieci oraz podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni terenów wiejskich.

Adresaci projektu:
- dzieci w wieku przedszkolnym (zarówno te uczęszczające do Przedszkola im. Pszczółki Mai w
Duczkach, ale również inne dzieci w wieku 3-6 lat);
- rodziny z dziećmi.

Zadania do realizacji:
-  zakup  nowych  urządzeń  zabawowych  (m.in.:  karuzela,  piaskownica,  bujak,  kalejdoskop,
huśtawki, most linowy);
- renowacja nawierzchni (wymiana zużytych kostek poliuretanowych);
- renowacja siedzisk;
- położenie trawy z rolki.

Powód realizacji projektu:
- realizacja projektu wpłynie na wzrost aktywności fizycznej dzieci, kondycję i prawidłową postawę
ciała u najmłodszych, a także przyczyni się do budowania relacji rówieśniczych;
- realizacja projektu rozwiąże jeden z problemów, z którym borykają się mieszkańcy miejscowości
Duczki i okolicznych wsi, mianowicie brak miejsca, gdzie mogą aktywnie spędzać czas wraz ze
swoimi  pociechami;  w znacznym stopniu poprawi jakość spędzania  wolnego czasu rodziców z
dziećmi;
-  realizacja projektu i  udostępnienie placu zabaw społeczności lokalnej  (rodzinom z dziećmi w



wieku przedszkolnym) umożliwi rozwój inicjatyw lokalnych i integrację społeczną;
- realizacja projektu będzie doskonałym uzupełnieniem nowego placu zabaw przy Zespole Szkół w
Duczkach (wybudowanego w ramach BO 2017), który przeznaczony jest dla dzieci starszych, w
wieku szkolnym.

Zasady korzystania z projektu:
Z projektu będą mogły korzystać dzieci wraz z wychowawcami z Przedszkola im. Pszczółki Mai w
Duczkach oraz inne dzieci w wieku przedszkolnym (wraz z opiekunami, rodzicami) z Duczek i
okolicznych  wsi  przez  7  dni  w tygodniu  w godzinach:  8.00-22.00  (w tych  samych  godzinach
dostępny jest plac zabaw przy ZS w Duczkach). Na „Strefę Malucha przy Przedszkolu Pszczółki
Mai  w  Duczkach”  będzie  się  wchodziło  przez  podwórko  ZS  w  Duczkach  (jest  tam  już
zamontowana furtka). 
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