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Projekt polega na ustawieniu w przestrzeni publicznej 5 przewijaków dla niemowląt – miałyby się
składać z ławeczki, stolika, kosza na śmieci i zadaszenia, tak by rodzice najmłodszych dzieci mieli
możliwość w miarę komfortowo przewinąć i przebrać niemowlęta. Z ławki usytuowanej obok będą
mogły  skorzystać  matki  karmiące  (i  opiekunowie  karmiący  butelką).  Pomysł  też  nie  wymaga
dopowiadania  dla  każdego,  kto  kiedykolwiek  miał  małe  dziecko.  Ogólnodostępne  zadaszone
przewijaki  to  wybawienie  dla  rodziców małych dzieci,  którzy wybierają  się  na  spacer,  na plac
zabaw czy choćby do sklepu. Będzie można z nich korzystać bezpłatnie, bez względu na porę roku i
pogodę,  a ich umiejscowienie sprawi,  że przebywanie na świeżym powietrzu i  rodzinny spacer
staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dla wołomińskich rodzin oraz dla ich gości z dziećmi. 

Celem  projektu  jest  ułatwienie  codziennego  życia  rodzinom  z  najmłodszymi  dziećmi  poprzez
ustawienie  w  przestrzeni  naszej  gminy  przewijaków  –  dobrze  wyposażonych,  zadaszonych,
dostępnych dla każdego rodzica i opiekuna.

Plenerowy  przewijak  jest  miejscem  umożliwiającym  bezpieczne,  komfortowe,  dyskretne  i
nieprzeszkadzające  innym  przewinięcie,  przebranie  oraz  nakarmienie  dziecka  podczas  spaceru.
Wyposażony jest w: pasy bezpieczeństwa, kosz na śmieci, dodatkową półeczkę, haczyk, daszek i
siedzisko. Konstrukcja przewijaka może być drewniana lub metalowa z elementami z tworzywa,
bezpiecznie  zakotwiczona w podłożu.  Nakładka na  przewijak  może być  wykonana  z  twardego
tworzywa sztucznego, co ułatwi jego konserwację i utrzymanie w czystości, w tym samodzielne
wytarcie  zabrudzeń  (np.  mokrą  chusteczką  czy  pieluchą  tetrową),  kiedy  chcemy  przewinąć
malucha.

Powierzchnia przewijaka jest umieszczona na odpowiedniej wysokości, co pozwala wygodnie i w
czystości  przewinąć  dziecko.  Dodatkowo jest  odpowiednio  wyprofilowana  oraz  wyposażona  w
pasy zabezpieczające, co daje możliwość stabilnego ułożenia dziecka. Nie jest to możliwe, kiedy
przewijamy je na przykład na ławce. Powierzchnia nie musi być miękka, każdy rodzic nosi przy
sobie  zazwyczaj  kocyk  czy podkład,  który może  rozłożyć  na  przewijaku.  Dzięki  zadaszeniu  z
przewijaka można korzystać również w czasie niepogody, o każdej porze roku.
W przewijaku  jest  też  przewidziane  miejsce  na  odłożenie  potrzebnych  środków higienicznych:
pieluszki,  chusteczek,  kremów,  zapasowych  ubranek  etc.  Dodatkowa  półeczka  i  zamontowany
haczyk  umożliwia  odłożenie  lub  zawieszenie  torby,  w  której  każdy  rodzic  nosi  zawsze  wiele
potrzebnych dla dziecka rzeczy.

W trosce o środowisko i wygodę rodziców przewijak ma zainstalowany zamykany kosz na śmieci,
który pozwala na wyrzucenie zużytych pieluch i innych nieczystości.
Siedzisko zintegrowane z przewijakiem to miejsce,  gdzie można wygodnie usiąść i  bezpiecznie
nakarmić malucha, zarówno karmiąc piersią, jak i butelką czy słoiczkiem.

Z przewijaków skorzystają opiekunowie małych dzieci, w tym mieszkańcy i goście. Dostęp będzie
bezpłatny i otwarty dla każdego kto będzie tego potrzebował. 


