
Wyraź swoją opinię na temat usług świadczonych przez ośrodki dla dzieci w Streatham 

Better Start Area 

Historia 

W okresie między grudniem 2018 r. a lutym 2019 r. Rada miasta Lambeth przeprowadziła szeroko 

zakrojone konsultacje w sprawie proponowanych zmian w ofercie ośrodków dla dzieci. Propozycje te 

zostały przedstawione w odpowiedzi na zmiany wprowadzone przez rząd w sferze dotacji (tzw. 

Dedicated Schools Grant) w zakresie wczesnego nauczania, co oznaczało, że Rada miała znacznie 

mniej środków finansowych do przeznaczenia na ośrodki dla dzieci. 

W ramach tych konsultacji Rada zaproponowała, aby w rejonie Streatham istniało jedno „główne" 

centrum dla dzieci oferujące pełny program usług od poniedziałku do piątku oraz dwa „dołączone” 

centra dla dzieci oferujące usługi sesyjne – codziennie rano lub każdego popołudnia lub przez 

ograniczoną liczbę dni. Proponowane ośrodki dla dzieci to: 

• Centrum Dla Dzieci w Hitherfield: Centrum główne 

• Centrum Dziecięce Streatham Hub: Centrum dołączone 

• Centrum Dla Dzieci Woodmansterne: Centrum dołączone 

Zgodnie z tymi propozycjami usługi świadczone przez centrum dla dzieci w Sunnyhill ustaną. 

Podczas tych konsultacji nastąpiły zmiany w szkole podstawowej Woodmansterne  School oraz 

ośrodka dla dzieci. Zmiany te dotyczyły znaczących prac związanych z rozbudową kapitału, do czego  

Rada zobowiązała się w celu zwiększenia zasobów edukacyjnych, po to, aby szkoła podstawowa 

Woodmansterne stała się szkołą podstawową „four form” oraz w celu zapewnienia nowej szkoły 

średniej „five form” w tej samej placówce, tym samym zapewniając lokalnym dzieciom i rodzinom 

jedną szkołę dla dzieci w społeczności, od wieku przedszkolnego do klasy Year 11.  

Ta bardzo potrzebna rozbudowa Woodmansterne  School stawiła dodatkowe wymagania dla 

placówki szkoły oraz lokalnej infrastruktury. Chociaż  szkoła Woodmansterne  School będzie nadal 

mocno zaangażowana w świadczenie doskonałych usług w zakresie wczesnego nauczania, nie będzie 

możliwości świadczenia usług w zakresie ośrodka dla dzieci na terenie szkoły, ponieważ poszczególne 

grupy wiekowe będą się powiększać. 

W ramach konsultacji, zostały podkreślone również obawy związane z propozycjami zaprzestania 

świadczenia usług w ośrodku dla dzieci Sunnyhill Children's Centre. 

W kwietniu 2019 r. Zgodnie z procesem decyzyjnym Rady, w ramach konsultacji przeprowadzonej na 

całym terenie obszaru Lambeth, poinformowano o zaleceniach komitet Rady Lambeth. Jednym z 

tych zaleceń było przeprowadzenie dodatkowych konsultacji w Streatham w celu zebrania opinii na 

temat tego, który ośrodek powinien być jednym ośrodkiem głównym, a które dwa ośrodki powinny 

być ośrodkami dołączonymi. 

Latem 2019 r. przeprowadzono kolejne konsultacje, które koncentrowały się na tej kwestii. Stało się 

oczywiste, że pomimo tego, że wiele osób z zadowoleniem przyjęło propozycję utrzymania ośrodka 

Sunnyhill Children's Centre jako placówki świadczącej usługi dla dzieci, nadal istniała obawa o dostęp 

do usług dla rodzin mieszkających w rejonie Streatham Vale i dystans do Hitherfield  jako 

najbliższego centrum. 

Cel dokumentu konsultacyjnego 



W świetle tych obaw niniejszy dokument konsultacyjny przedstawia zmienione propozycje i daje 

możliwość podzielenia się z nami swoimi  poglądami. Głównym celem tych zmian jest umożliwienie 

jak najlepszego geograficznego rozmieszczenia dostępnych usług i zasobów w dostępnych 

budynkach ośrodków dla dzieci, aby zapewnić, że dzieci i rodziny mieszkające w Streatham, a w 

szczególności te najbardziej potrzebujące wsparcia, będą mogły nadal korzystać z usług 

świadczonych przez ośrodki dla dzieci. 

Zmienione propozycje dotyczące obszaru Streatham mają na celu: 

• Zachowanie Centrum Dla Dzieci Hitherfield  jako głównego centrum świadczącego usługi 

zarówno w budynku centrum dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej w Hitherfield, jak i 

również w ramach sesji „stay and play one o’clock club” w Hillside Gardens. 

 

• Zachowanie Centrum dla dzeici Sunnyhill Children's Centre jako centrum dołączonego, ale 

zwiększenie ilości i zakresu oferowanych usług, poprzez przeniesienie niektórych usług z 

Hitherfield  do Sunnyhill. Oznaczałoby to zwiększenie poziomu usług oferowanych w 

Sunnyhill w porównaniu z propozycjami w poprzednich konsultacjach, odzwierciedlając 

opinie i chęć zapewnienia większej dostępności rodzinom mieszkającym na południu 

dzielnicy.  Połączona oferta usług w centrum dla dzieci Hitherfield  i Sunnyhill byłaby 

równoważna tej dostarczanej przez jeden ośrodek główny i jeden ośrodek dołączony. 

Oznacza to, że w obu ośrodkach co tydzień będzie świadczonych około 15 usług dla dzieci. 

 

• Zachowanie Centrum Dla Dzieci Streatham Hub jako centrum dołączonego z usługami 

świadczonymi przez dwa dni w tygodniu. 

 

• Oferta jednej dodatkowej sesji „Stay and Play” co tydzień w Streatham Vale w ramach „one 

o’clock club”. Zgodnie z tymi propozycjami, sesja ta zostanie dostarczona przez Streatham 

Youth and Community Trust, którzy są odpowiedzialni za sesje „One o'clock club”, ale będą 

ściśle współpracować z zespołem Streatham area Better Start, który będzie regularnie 

uczestniczył w sesji, aby zapewnić dodatkowe informacje i wsparcie dla rodzin. 

Dlaczego rada uważa, że te zmienione propozycje lepiej spełnią potrzeby dzieci i rodzin na obszarze 

Streatham Better Start? 

Rada nie może w dłuższej perspektywie nadal świadczyć usług dla dzieci w centrum Woodmansterne  

Children's  Centre. Podczas konsultacji, rodzice mieszkający w pobliżu szkoły Woodmansterne  

School powiedzieli nam, że są zaniepokojeni odległością do Szkoły Podstawowej i Centrum Dzieci w 

Hitherfield.  Zapewniając większą ofertę w ośrodku Sunnyhill Children's Centre, które jest bliżej dla 

rodzin mieszkających w Streatham, Rada ma nadzieję rozwiązać niektóre z tych trudności 

wynikających z odległości. 

Przeglądając propozycje, Rada rozważyła, czy zwiększenie zakresu usług świadczonych w Centrum 

dla dzieci Streatham Hub zamiast w Sunnyhill będzie skuteczne. Jednak rodziny powiedziały nam, że 

cenią ośrodek Sunnyhill Children's Centre jako specjalnie zaprojektowane centrum dla dzieci z dobrą, 

bezpieczną przestrzenią do zabawy na świeżym powietrzu. Ta przestrzeń zewnętrzna nie jest i nie 

może być dostępna w Streatham Hub, co ogranicza zakres zajęć, które mogą być oferowane. 

Ponadto, Rada jest właścicielem budynku centrum dla dzieci w Sunnyhill, podczas gdy placówka 

Streatham Hub jest wynajmowana, co czyni ją bardziej kosztowną, aby w większym stopniu korzystać 

z Streatham Hub. 



Rodziny z Lambeth mieszkające w pobliżu szkoły Woodmansterne School będą również mogli 

korzystać z dodatkowych sesji „stay and play”, które będą prowadzone w Streatham Vale One w 

ramach „One O'clock club”. Sesje te będą prowadzone przez Streatham Youth i Community Trust, 

przy wsparciu szerszego zespołu Streatham Better Start. Oznacza to, że rodziny, które potrzebują 

dodatkowego wsparcia od pracownika Better Start, będą mogły uzyskać to łatwo i w swojej okolicy. 

Rodziny będą również mogły uzyskać dodatkowe wsparcie za pośrednictwem procesu skierowania 

online, rozmawiając z pielęgniarką środowiskową lub kontaktując się z pracownikami ośrodków  

Streatham Hub, Sunnyhill lub Hitherfield Children's Centres osobiście lub telefonicznie.  

 


