
Догляд за дітьми від 2,5 років і старше

ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ У ЇХНІЙ 
ВІЛЬНИЙ ЧАС:    
ЯКІ ЗАНЯТТЯ МОЖЛИВІ ДЛЯ ВАШОЇ ДИТИНИ?

Хто може мене проінформувати? • Яка роль ONE? • ...

ONE.be



Догляд у вільний час (ДВЧ)

У час, який діти старше 2,5 років проводять поза школою та сім’єю, вони 
можуть брати участь у багатьох заходах.

Різні види діяльності включають:
	> Спеціалізовані культурні, мистецькі та спортивні заходи:  

вони спрямовані, серед іншого, на набуття навичок чи розвиток 
здібностей (музичні академії, спортивні клуби, танцювальні класи, 
заходи на природі тощо) ).

	> Різноманітні (багаторівневі) види діяльності:   
вони пропонують дітям догляд, який враховує їх загальний 
розвиток, не прагнучи до результативності. До них належать догляд 
в позашкільний час, центри відпочинку та школи домашнього 
навчання, які належать до компетенції ONE.
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Яка роль ONE?

ONE супроводжує, контролює, затверджує, визнає та субсидує 
позашкільний догляд, центри відпочинку та школи домашнього 
навчання, які цього бажають. Вони зобов’язуються відповідати 
критеріям, викладеним у правилах, які включають якість та 
доступність.Усі дитячі заклади для дітей 0-12 років повинні відповідати 
коду якості та мати проект по догляду.

Прийом після школи

Позашкільний догляд

Центри відпочинку



Відповідальна особа позашкільного розміщення є фундаментальною ланкою між 
школою та сім’єю, а також між дітьми. Його чи її присутність та дії створюють 
заспокійливий життєвий простір, пристосований до їхніх потреб. Він/вона контролює 
дітей через запропоновані заходи, залишаючи важливе місце їхній ініціативі та 
поважаючи поняття вільного часу.

Позашкільний догляд 

Позашкільний догляд – це догляд для дітей від 2,5 до 12 років і старше до та після школи, 
переважно в дитячих садках та початкових школах, а також у спеціальних місцях на 
відкритому повітрі.

Пропоновані заходи враховують потреби та ритми дітей. Під наглядом фахівців (ч/ж/х) 
дитина вибирає за своїм бажанням щось з усіх організованих заходів (читальня, настільні 
ігри, рукоділля тощо).

відповідальні за догляд можуть звернутися до ONE за схваленням та фінансовою 
підтримкою, якщо вони зобов’язуються розвивати якість свого закладу, враховуючи 
наступне:

	> доступність за часом і продовження шкільного навчання,

	> адаптований нагляд з боку керівника проекту,

	> базове та безперервне навчання всіх працівників, які доглядають за дітьми,

	> відповідність проекту догляду до Кодексу якості догляду,

	> участь у координаційній динаміці Комуни через програму місцевої координації  
 для дітей (МКД).

Затверджені заходи є фінансово доступними.



Центри відпочинку – школи домашнього навчання

Для батьків вибір і пошук заходів для своїх дітей під час шкільних канікул є складним 
завданням. Серед безлічі пропозицій догляду за дітьми на каінкулах віддайте перевагу 
тим, які затверджені як «центри відпочинку».

Організатори взяли на себе зобов’язання дотримуватись різних критеріїв: кваліфікація 
керівників, наявність проекту догляду, який виходить з потреб дітей та пропонує 
різноманітні заходи...

Крім того, це схвалення означає, що ONE контролює та підтримує такі центри.

Є три типи центрів відпочинку:

	> Група продовженого дня: організовані протягом дня з поверненням додому в  
 кінці дня, групи продовженого дня часто проводять в знайомому оточенні дитини.

	> Стажування: організовані як виїзд з проживанням, наприклад, виїзд на кілька  
 днів на море, у сільську місцевість, у Бельгію чи за кордон. Такі заходи гарантують  
 гартування та збагачення колективу.

	> Табори: діти, зареєстровані в місцевій секції молодіжного руху, влітку їздять у  
 «великий табір».

Додаткову інформацію про затверджених організаторів у вашому регіоні та їх програму 
діяльності можна знайти на сайті www.centres-de-vacances.be або у місцевого 
координатораДВЧ.



Школи домашнього навчання (ШДН)

Школи домашнього навчання підтримують навчання та успіхи вашої дитини в 
навчанні через розвиваючи навчальні, педагогічні, творчі, ігрові, спортивні та 
культурні заходи. Діти приймаються у віці від 6 до 12, 15 або іноді 18 років.

Школи домашнього навчання мають на меті боротися із виключенням загалом та 
сприяти соціальній інтеграції дітей та молоді.

ШДН полегшують зв’язок між школою та вами.

Буде потрібна ваша участь як батьків.

Велике значення надається ефективній участі дітей та молоді у виборі та здійсненні 
заходів. Заходи організовані в дусі співпраці, міжкультурних відкриттів та 
громадянського виховання.

Команди аніматорів часто складаються з багатьох волонтерів.

ONE визнає ШДН, які обмежують фінансовий внесок до 2 євро на день на дитину та  
4 євро під час канікул (ці суми індексуються щорічно), але дуже часто вони 
безкоштовні.



Координація догляду за дітьми у вільний час

Комуни, які бажають це зробити, можуть долучитися до процесу координації прийому 
дітей у вільний час (ПДВЧ).

Метою є розвиток цієї сфери, покращення якості прийому та координація пропозицій 
догляду на території комуни, щоб максимально задовольнити визначені потреби сімей, 
дітей та професіоналів.

Кожні 5 років ці муніципалітети розробляють програму місцевого координування 
заходів для дітей (МКЗД), щоб знайти рішення проблем догляду задітьми у вільний час.

Щоб досягти цього, усі, хто залучений до ДВЧ, регулярно збираються в Комітеті комуни з 
питань прийому дітей до закладів догляду у вільний час. Сім’ї також представлені через 
асоціації батьків та через постійні освітні рухи, такі як Ligue des Familles, Vie Féminine, 
Femmes Prévoyantes тощо.

Координатор ДВЧ у комуні збирає, підтримує, інформує, створює зв’язки між 
зацікавленими суб’єктами та надає вам інформацію про існуючі пропозиції заходів. 
Не вагайтеся і зв’яжіться з ним або з нею.

Їхні контактні дані можна знайти на веб-сайті ONE (www.one.be) або безпосередньо у 
місцевому органі влади.



ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ У ВІЛЬНИЙ ЧАС 
ЯКІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ МОЖНА ЗАПРОПОНУВАТИ ВАШІЙ ДИТИНІ?
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР: 

Бенуа Парментье

ПУБЛІКАЦІЯ: 

ONE

За підтримки Валлонсько-Брюссельської Федерації 
та Національної лотереї Британії.

Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Брюссель 
Тел.: +32 (0) 2 542 12 11 / Факс: + 32 (0) 2 542 12 51
info@one.be - one.be

ONE.be

Заклад для догляду за дітьми у вільний час поблизу... 

Додаткову інформацію можна отримати у вашого місцевого координатора ДВЧ на  
www.one.be, www.centres-de-vacances.be або на веб-сайті вашої місцевої влади.
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