PISMO

TOWARZYSTWA

PRZYJACIÓŁ

DZIECI

NR 1-6 (706-711)
2018

W NUMERZE:

*
Twórcze działania były, są i będą
rozmowa z prezesem ZG TPD
Wiesławem Kołakiem

*
Jaka przyszłość TPD?
Dyskusja panelowa

*
Żółty Talerz
III edycja programu
zdrowego dożywiania

*
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Ciechanowie
rozmowa z prezes
Jadwigą Paprocką

*
Działalność TPD na rzecz
dzieci niepełnosprawnych

*

Fot. A. Gieldarska

Fotoreportaże

ISSN 0137-8376

100 LAT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

Spis treści
Twórcze działania były, są i będą – rozmowa z prezesem ZG TPD
Wiesławem Kołakiem . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1

Dzień Flagi – I. Malanowska. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4

Dyskusja panelowa – Jaka przyszłość TPD? . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5

Bohdan Tracewski – Wspomnienie – H. Romańczuk . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

10

Szkoła Przysposabiająca do Pracy – I. Malanowska . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

11

Zadań mamy dużo – rozmowa z J. Paprocką . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

12

• wypoczynek letni i zimowy

Kółka się kręcą już 7 lat w TPD Ciechanów. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

14

• turnusy rehabilitacyjno-profilaktyczne

Atrakcyjne lato – Ewa Stec. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

15

• sejmiki dziecięce i młodzieżowe

Dla dobra wspólnego – J. Bogdaszewski . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17

• konkursy
- artystyczne
- ekologiczne
- sportowe

Wspólne szukanie rozwiązań – rozmowa z H. Kamykiem. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

19

Przyszłość będzie inna – M. Kwiatek. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

21

ISTNIEJEMY OD 1919 ROKU
Nasi podopieczni to:
• dzieci osierocone i porzucone
• dzieci przewlekle chore
i niepełnosprawne
• dzieci i rodziny znajdujące się
w trudnych warunkach życiowych,
zagrożone marginalizacją
społeczną
Organizujemy:

Nasze placówki to m.in.:
• Centrum Rehabilitacji,
Edukacji i Opieki TPD „Helenów”
• ośrodki adopcji
i rodzin zastępczych
• domy wczasów dziecięcych
• środowiskowe ogniska
wychowawcze
• świetlice:
- środowiskowe
- socjoterapeutyczne
- psychoterapeutyczne
• place gier i zabaw
• warsztaty terapii zajęciowej
• ośrodki
rehabilitacyjno-wychowawcze
• punkty poradnictwa rodzinnego,
psychologicznego
i „telefony zaufania”
• przedszkola
• dzienne ośrodki adaptacyjne

Jeść smacznie i zdrowo – I. Malanowska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Droga do domu – I. Malanowska. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

23

Lato z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Legnicy; Piosenka o TPD. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

25

Ratunek dla dzieci – Małgorzata Wójcik. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

26

Pisali o nas – I. Malanowska. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

28

Zostań wolontariuszem – M. Leśkiewicz . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

30

PEPCO sponsorem wypoczynku podopiecznych TPD – J. Szklarska . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

32

Fotoreportaż Wypoczynek z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

33

Fotoreportaż Dyskusja panelowa – Jaka przyszłość TPD?. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

34

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
THE SOCIETY OF THE FRIENDS OF CHILDREN
Zarząd Główny
Biuro ZG TPD:
ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa
tel. 22 435 46 80, 22 827 78 44
fax 22 826 08 74
www.tpd.org.pl
e-mail: tpd-zg@tpdzg.org.pl

Ważny Jubileusz – 100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Twórcze działania były, są i będą
Rozmowa z Wiesławem Kołakiem, prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Czerpiąc z tradycji, musimy jednocześnie wychodzić naprzeciw nowym potrzebom.
Obchody jubileuszu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci już
się zaczęły, chociaż oficjalnie stulecie istnienia organizacji
przypada w roku 2019. Zainaugurowała je dyskusja panelowa w czerwcu tego roku na temat: Jaka przyszłość TPD?
Przygotowania do jubileuszowych obchodów trwają we
wszystkich regionach – kołach i zarządach TPD od dłuższego czasu. Wydarzenie jest z pewnością niezwykłe. Sto lat
w działalności organizacji jest czymś wyjątkowym. Na przestrzeni czasu, szczególnie w ostatnich latach, powstało wiele
organizacji i fundacji, które po krótkim czasie przestały istnieć,
po prostu znikły. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jednak wciąż
prężnie działa, mimo dramatycznych zakrętów historii, konsekwencji dwóch wojen światowych, trudów odbudowy kraju,
transformacji ustrojowej, której w wielu rodzinach towarzyszyły
bezrobocie i bieda. Ale te czasy na szczęście mamy już za
sobą. Dziś nie możemy porównywać obecnych warunków
życia z tymi, które były sto czy choćby kilkadziesiąt lat temu.
Jednak misja TPD jest wciąż taka sama: przychodzenie z
różnorodną pomocą dzieciom i rodzicom. W tym celu w ciągu
wielu lat Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zainicjowało i rozwinęło
różne formy działania, toteż może się poszczycić bogatymi
doświadczeniami w organizowaniu opieki nad dziećmi.

Fot. I. Malanowska

Warto o tym przypominać, by pokazać, że TPD zawsze
konsekwentnie zabiegało o dobro dziecka.
Przykładem postępowych idei, które w okresie dwudziestolecia międzywojennego były wdrażane w praktyce, są inicjatywy rozwijane w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prezes ZG TPD Wiesław Kołak przysłuchuje się dyskusji „Jaka przyszłość TPD”.
Z lewej: E. Opara-Zawistowska
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To w WSM działacze Towarzystwa, wówczas jeszcze RTPD,
stworzyli model opieki nad dziećmi, począwszy od wieku
niemowlęcego, a równocześnie organizowali spotkania i szkolenia dla rodziców na tematy opiekuńcze i wychowawcze.
Poradnie dla niemowląt, przedszkole, kolonie, poradnictwo
dla rodziców, teatrzyk „Baj” to tylko niektóre dokonania, które
na trwałe zapisały się w systemie opieki, oświaty, wychowania.
Nie do przecenienia jest działalność i zasługi takich postaci
jak dr Aleksander Landy, pisarka Maria Kownacka czy Bronisława i Kazimierz Dłuscy, dzięki darowiźnie których powstał
ośrodek dla dzieci „Helenów”. Niedawno, o czym piszemy
w tym numerze „Przyjaciela Dziecka”, zakończyła się w warszawskiej Zachęcie wystawa, gdzie wśród zaprezentowanych
eksponatów można było obejrzeć fotografie i inne materiały
dokumentujące przedwojenną działalność Towarzystwa.
Wróćmy jeszcze do wspomnianej dyskusji panelowej.
Jakie znaczenie ta dyskusja ma dla dalszej działalności
TPD?
W dyskusji wypowiedzieli się zarówno wybitni działacze
TPD z różnych regionów Polski, jak i przedstawiciele świata
nauki. Można powiedzieć, że tradycyjnie wspieranie naszej
działalności przez osoby światłe, profesjonalistów i doświadczonych praktyków jest kontynuowane. Dzięki ich wiedzy i
opiniom utwierdzamy się w przekonaniu, że obrane przez
nas kierunki działania są potrzebne i powinniśmy nadal iść
tą drogą. Na przykład prof. Leszek Stadniczeńko, moderator
dyskusji, ale również prelegent, przedstawiając historię działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci od 1919 roku aż do
dziś, podkreślił twórczy charakter naszego stowarzyszenia,
umiejętność wdrażania bardzo potrzebnych społecznie inicjatyw i opracowywania form pracy służących trafnie opiece nad
dziećmi i jednocześnie wspomagających rodziców. Stwierdził
także, że środowiskowa działalność TPD przyczynia się do integrowania lokalnej społeczności, co ma wpływ na aktywność
mieszkańców i współpracę korzystną dla dzieci i rodzin.
Z kolei uwagi na temat potrzeby rozwijania wolontariatu
zaprezentowała w swoim wywiadzie dr Helena Babiuch z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Podkreśliła, że wolontariat, w którym aktywnie uczestniczą
członkowie kół TPD, uczniowie i studenci jest znakomitą
szkołą obywatelskiej edukacji. Przedstawiła również wiele
informacji na temat konkretnej działalności młodych wolontariuszy w Legnicy. Więcej szczegółów na temat tej wolontariackiej działalności można znaleźć w opracowaniu dyskusji
w bieżącym numerze „Przyjaciela Dziecka”.
Podobnie jak wypowiedzi pozostałych dyskutantów.
Dlatego sygnalizuję tylko niektóre wątki wystąpień. Zygmunt Pyszkowski, prezes zachodniopomorskiego TPD, mówił
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o działalności środowiskowej placówek wsparcia dziennego,
pedagogach rodzinnych i ich ważnej roli w zapobieganiu
sieroctwu społecznemu.
Józef Bogdaszewski przewodniczący Krajowego Komitetu
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD przedstawił
dotychczasowe osiągnięcia samopomocowego ruchu rodziców
na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, a także
podkreślił potrzebę dalszych działań w następnym 100-leciu w
aspekcie troski o możliwość godnego funkcjonowania osób specjalnej troski. Na podobny temat wypowiedział się prof. Mirosław
Krajewski, prezes TPD we Włocławku i ekspert z zakresu pedagogiki społecznej. Mówiąc o warunkach, jakie muszą być spełnione
w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, podkreślił rolę warsztatów
terapii zajęciowej, które wzorowo prowadzone w regionie kujawsko-pomorskim zaspokajają istotne i wielorakie potrzeby ich
uczestników. Piotr Pawłowski, który przygotowuje książkę na 100lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, mówił o potrzebie obecności
w mediach, podkreślił, że w obecnych czasach dobry PR, również
dla tak dużej i zasłużonej organizacji jak TPD, jest nieodzowny dla
powodzenia i dalszego rozwoju. Krystyna Chowańska, prezes
TPD w Koninie, dzieląc się refleksjami o działalności na swoim terenie, poinformowała o nadaniu eksponowanemu miejscu miasta
nazwy Skwer Przyjaciół Dzieci. Podobne inicjatywy są realizowane
również w innych miejscowościach, co cieszy jako wyraz uznania
dla zasług TPD w lokalnym środowisku.
O innych warunkach powodzenia i rozwoju mówił prof.
Tomasz Arciszewski…
Profesor Arciszewski, mieszkający w Stanach Zjednoczonych, często przyjeżdża do kraju, odwiedzając wtedy niektóre
zarządy i placówki TPD. Imię otrzymał po swoim dziadku Tomaszu Arciszewskim, który do roku 1939 był pierwszym prezesem
RTPD, pełnił też inne ważne funkcje państwowe, był posłem na
Sejm, a po wojnie premierem rządu polskiego na uchodźstwie.
Zainteresowania społeczne odziedziczył jego wnuk, wybitny
specjalista, wykładowca jednej ze stu najbardziej prestiżowych
uczelni amerykańskich. Niestrudzony propagator idei kreatywności i innowacyjności, uważa, że już od najmłodszych lat należy
u dzieci kształtować postawy sprzyjające rozwijaniu tych cech.
Będąc gościem TPD, na przykład w Legnicy, Warszawie, Helenowie, podczas spotkań i wykładów nawiązuje do działalności
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, omawiając jego dotychczasowe
działania i nowe innowacyjne inicjatywy oraz kreatywność, podkreślając jak są ważne dla dalszego, wszechstronnego rozwoju
TPD, ale i bezpośrednio dla dzieci uczestniczących w zajęciach w
świetlicach, ogniskach, w organizowaniu różnych imprez, gdzie
mogą podejmować ważne wychowawczo wyzwania. Celem jest
świadome przygotowywanie podopiecznych do odnoszenia
sukcesów w życiu, pobudzanie do twórczego rozwiązywania
różnych problemów, z jakimi spotkają się w życiu.
Dyskusję zakończyło odczytanie przez Henryka Zabrockiego, prezesa TPD w Koszalinie, wniosków, nad którymi
w trakcie obrad pracowała Komisja Wnioskowa. Które z nich
są najważniejsze?
Wszystkie są ważne. Będziemy je szczegółowo analizować.
Na razie warto przypomnieć, że zmarły niedawno wybitny działacz i wieloletni prezes ZG TPD Bohdan Tracewski sporządził listę
aż 40 tepedowskich inicjatyw, z których wiele weszło na stałe do
państwowego systemu oświatowego i opiekuńczo-wychowawczego. Jako przykład można wymienić poradnie pedagogiczno
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– psychologiczne, ośrodki adopcyjne, a z najnowszych asystenta
rodziny, którego pierwowzorem jest pedagog rodzinny. Od stu
lat w TPD trwa nieustanne poszukiwanie skutecznych i atrakcyjnych sposobów pomocy dzieciom i ten innowacyjny charakter
działalności jest wciąż aktualny. Charakteryzując działalność
TPD od początku jego istnienia do dziś, można wyróżnić trzy
ważne cechy występujące na stałe w Towarzystwie Przyjaciół
Dzieci. Są to: kompleksowość, kompetencja i kreatywność.
Kompleksowość wyraża się przede wszystkim w wielokierunkowym oddziaływaniu na rozwój dziecka, ale i na funkcjonowanie
rodziny. Dożywianie i nauka zdrowego żywienia, pomoc w nauce,
wypoczynek w miejscu zamieszkania i na koloniach, wycieczki,
biwaki, imprezy sportowe, pedagogizacja rodziców, pomoc tepedowskiego rzecznika praw dziecka to tylko niektóre przykłady
działań kompleksowych. Dzięki tak bogatej i różnorodnej ofercie
TPD jest w stanie zaspokajać potrzeby dzieci i młodzieży w różnym wieku, zarazem poszerzając jej horyzonty oraz kształtując
właściwe postawy społeczne i obywatelskie. Jeśli chodzi o kompetencje, to zawsze Towarzystwo skupiało grono światłych ludzi,
profesjonalistów, działaczy i pracowników o wysokim poziomie
fachowości, co dawało gwarancję wdrażania i realizowania w
praktyce form pracy o wysokich walorach opiekuńczych i wychowawczych. O kreatywności już wspomniałem, ale dodać należy,
że bez niej nie byłoby innowacyjności w działaniu. Za każdą
inicjatywą, czy to rodzinny dom dziecka czy środowiskowe ognisko wychowawcze i inne przedsięwzięcia stoją ludzie kreatywni,
pomysłowi i mądrzy, którzy chcieli i umieli stworzyć skuteczne
formy pomocy dzieciom. Inny aspekt tego zagadnienia dotyczy
wychowanków, co przy każdej okazji akcentuje prof. Arciszewski,
wskazując na potrzebę przygotowywania podopiecznych do odnoszenia sukcesów i ucząc umiejętności rozwiązywania różnych
życiowych problemów.
W placówkach TPD dba się o to , aby dzieci mogły poprawiać swoje wyniki w nauce, rozwijać różne uzdolnienia,
w efekcie osiągając dobre warunki życiowego startu, a w
przyszłości odnosząc sukcesy zawodowe i życiowe.
W naszych programach właśnie o to chodzi. Nowoczesność
przynosi nowe wymagania i my potrafimy im sprostać. Przykładem mogą być rozpowszechniane od kilku lat przez TPD
zajęcia uczące zdrowych zasad żywienia. Chodzi o to, aby
zapobiegać otyłości szerzącej się wśród dzieci i związanych
z tym kłopotom zdrowotnym. W tym celu organizowane są
pokazy zdrowego żywienia, podczas których dzieci uczestniczą w przygotowywaniu posiłków, a przy okazji spotykają się z
takimi pojęciami jak kalorie czy witaminy. Powodzeniem cieszą
się także warsztaty dla rodziców, a frekwencja świadczy o tym,
jak bardzo praktyczne działania edukacyjne są potrzebne, ale
również inne. Na przykład na koloniach letnich dominują zajęcia
ruchowe, taniec i sport oraz zwiedzanie miejsc zabytkowych,
ale także obiektów współczesnych, jak gmach Sejmu, Centrum Kopernika czy Muzeum Powstania Warszawskiego, a w
regionach celem wycieczek są zwykle zamki i warownie, zapory
wodne, atrakcje przyrodnicze itp. Wszystko to przyczynia się do
poszerzenia horyzontów i wiedzy o kraju, pozytywnie wpływając
na rozwój naszych podopiecznych.
Innym przykładem kreatywnej działalności jest powołanie funkcji społecznego rzecznika praw dziecka TPD…
W tym numerze „Przyjaciela Dziecka” pisze o swojej pracy
rzecznik TPD w Częstochowie pani Małgorzata Wójcik. Po kilku
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monty i modernizacje, na przykład
w Jastrzębiej Górze i Serocku. Założyliśmy Centrum Wypoczynkowe
TPD w celu koordynowania spraw
związanych z wypoczynkiem dzieci
i młodzieży. Pozytywnym wydarzeniem jest również uaktywnienie roli
pedagoga rodzinnego dzięki projektowi „Droga do domu”, realizowanemu przez zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
o czym szczegółowo piszemy w
niniejszym „Przyjacielu Dziecka”.
Sukcesem jest również nieustanny rozwój działalności ruchu samopomocowego rodziców dzieci
niepełnosprawnych: znoszenie
barier architektonicznych, imprezy
integracyjne, wycieczki krajowe i
zagraniczne, nauka na wszystkich
poziomach nauczania, praca zawodowa i wiele innych aktywności - to
jeszcze nie tak dawno wydawało
się nieosiągalne. W ostatnim czasie pojawiły się również tepedowskie pisma lokalne np. w Legnicy,
Koszalinie i Szczecinie, czy internetowe wydanie w „Helenowie”.
Promocja naszej działalności, podkreślano w dyskusji panelowej, jest
ważnym zadaniem, dlatego należy
ją w różnych formach jak najszerzej
realizować.

latach pełnienia tej funkcji wciąż ma co robić. To dowodzi, że
nasza inicjatywa przeprowadzenia szkoleń dla tepedowskich
rzeczników, zakończonych wręczeniem odpowiednich certyfikatów, była potrzebna. Obecnie działa w kraju blisko 100 rzeczników, pomagając w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych,
zwłaszcza gdy dziecko jest krzywdzone. Rzecznicy współpracują
z rozmaitymi instytucjami, szkołą, sądami, policją, służbą zdrowia
czy pomocą społeczną, zależnie od rodzaju zgłoszonej sprawy.
Pomagają i cieszą się uznaniem społeczeństwa, wspierani są
również przez prasę lokalną, która informuje o dyżurach rzeczników, pełnionych zwykle w lokalach zarządów TPD.
Już z tego krótkiego przeglądu działań wynika, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wchodzi w następne stulecie
z ogromnym dorobkiem i doświadczeniem.
To prawda. Prowadzimy różnorodne formy działalności w
całym kraju. Mamy także własne ośrodki wypoczynkowe dla
dzieci i schroniska wycieczkowe. Nasi podopieczni korzystają
z nich, wyjeżdżając na kolonie, wycieczki czy zielone szkoły.
Dbamy o wysoki standard tych obiektów, przeprowadzając re-
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Przed nami dalsze obchody
jubileuszowe. Jak będą przebiegały?
Wszystkie koła i zarządy zorganizują pogadanki, festyny,
przedstawienia o historii TPD,
koncerty i inne imprezy artystyczne, nawiązujące także do obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Pamiętajmy, że historia TPD
splata się od początku ściśle z dziejami naszej ojczyny. Przypomnieć warto piękny koncert, który jakiś czas temu odbył się
w Złotowie, zatytułowany „W Rytmie Niepodległej”, z udziałem
dzieci i młodzieży z TPD. Podobnie w Sejnach, nadając imię
Marszałka Józefa Piłsudskiego placówce oświatowej, czy
upamiętniając zasługi Marszałka stosownym wpisem na kamieniu pamiątkowym znajdującym się w Centrum Rehabilitacji
„Helenów”. Takich wydarzeń będzie wiele w okresie jubileuszowych obchodów. W Warszawie planujemy w listopadzie
zorganizowanie konferencji naukowej na temat wartości i
różnych aspektów działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
pn. „Dziecko w potrzebie”, zaś w czerwcu 2019 roku odbędzie
się Gala Jubileuszowa.
Obchody 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci objęła patronatem honorowym Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda,
Małżonka Prezydenta RP, co jest zaszczytem i wyróżnieniem.
Rozmawiała Irena Malanowska
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2 maja 2018 roku: biało-czerwona flaga dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Dzień Flagi
W tym roku Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – w
związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości – obchodzony był szczególnie uroczyście.
Organizowane były w całym kraju akcje i manifestacje patriotyczne, często bardzo pomysłowe. Na przykład w Bytomiu
ponad 500 osób uniosło do góry rozpięte biało-czerwone
parasolki, tworząc w ten sposób ogromny wizerunek polskiej
flagi. Powszechne okazało się noszenie na ubraniu kokardy
w barwach narodowych. Oddziały i placówki TPD również
zorganizowały imprezy tematycznie związane z polską flagą i
historią naszego kraju.
Po raz drugi też RMF FM zorganizował sztafetę przemierzającą nasz kraj z Giewontu na Hel, odwrotnie niż w roku
poprzednim. Prezydent RP Andrzej Duda również wziął udział
w sztafecie, biegnąc wraz z dziećmi ze szkółek sportowych
na trasie z Pałacu Prezydenckiego pod Kolumnę Zygmunta III
Wazy; rozdawał też, wraz z Pierwszą Damą, biało-czerwone
flagi wszystkim, którzy przyszli na Plac Zamkowy.
Z kolei na dziedzińcu przed Pałacem Prezydenckim uroczyście zostały wręczone polskie flagi przedstawicielom różnych organizacji i instytucji działających zarówno w Polsce,
jak i poza krajem, w tym samym dniu bowiem przypada
Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Wśród obdarowanych
flagą znalazło się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, w imieniu
którego odebrał ją z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy
prezes ZG TPD Wiesław Kołak, co widać na załączonym
zdjęciu. Do flagi dołączony został list Pana Prezydenta, który
publikujemy obok.
Prezydent serdecznie dziękował za niezwykłe spotkanie
w tym ważnym i radosnym Święcie Flagi organizacjom i odznaczonym osobom za prowadzoną od lat działalność „dla
bliźnich, dla rodaków”, zachęcał też do wywieszania flagi na
balkonach czy w oknach mieszkań. Wyraził także przekona-
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nie, że pod biało-czerwonymi barwami Polska odniesie wiele
sukcesów zarówno obecnie, jak i w przyszłości.
Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyjaśnia, że historycznie
i zgodnie z heraldyką polskimi barwami była czerwień tarczy
herbowej i biel orła. Czerwień symbolizuje odwagę i waleczność, a biel czystość, szlachetność i porządek.
Flaga w miejscu publicznym musi mieć wyraziste kolory,
nie może być pomięta czy postrzępiona. Na terenie Polski
flaga narodowa ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi
flagami. Nie może być eksponowana podczas silnego wiatru
czy śnieżycy. Nie powinna dotykać podłogi, ziemi, bruku lub
wody.
Święto własnej flagi obchodzi również wiele innych krajów
m.in. USA, Meksyk, Argentyna, Finlandia, Litwa, Ukraina i
Chiny.
Prezydent RP Andrzej Duda wręcza flagę prezesowi ZG TPD Wiesławowi Kołakowi
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100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – dyskusja panelowa

Jaka przyszłość TPD?
14 czerwca 2018 r. w Sali Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbyła się dyskusja panelowa pn.
Jaka przyszłość TPD?, inaugurując cykl debat związanych
z obchodami 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W
dyskusji, którą jako moderator poprowadził prof. dr hab.
Stanisław Leszek Stadniczeńko, uczestniczyli działacze
TPD, przedstawiciele świata nauki, samorządowcy, dziennikarze.
Uczestników i gości powitał prezes ZG TPD Wiesław
Kołak. Przedstawiając uczestników dyskusji panelowej, wyraził przekonanie, że ich udział w obradach wniesie istotne
ważne wskazania dla dalszej działalności TPD. Poinformował
również, że honorowy patronat nad obchodami 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci objęła Małżonka Prezydenta RP
Pani Agata Kornhauser-Duda.
– Przygotowania do jubileuszowych obchodów trwają już od dłuższego czasu – powiedział – należy do nich
niewątpliwie odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej
wybitnemu prezesowi TPD Stanisławowi Tułodzieckiemu,
umieszczonej na ścianie budynku, w którym przez ponad
60 lat mieszkał. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele rodziny, żona, syn, wnuki, władz warszawskiej dzielnicy
Żoliborz oraz licznie zgromadzeni sąsiedzi i działacze TPD.
W „Helenowie” odbyła się piękna patriotyczna uroczystość
z okazji odsłonięcia kamienia pamiątkowego poświęconego
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, który odwiedzał dzieci
przebywające w helenowskim ośrodku. Innym przykładem
kultywowania pamięci znaczących postaci jest pomnik Helenki Dłuskiej – córki fundatorów „Helenowa”, niedawno
odsłonięty na jego terenie. Również w regionach w całym
kraju podejmowane są przez TPD podobne działania służące
upamiętnieniu i podkreśleniu zasług Towarzystwa w minionym stuleciu. Najnowszym ważnym wydarzeniem było wręczenie 2 maja br. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę flagi
narodowej, co zostało przyjęte jako zaszczyt dla TPD, ale i
zasłużone wyróżnienie. - Działalność nasza w ciągu 100 lat
była przebogata – podkreślił prezes W. Kołak. Od początku
działalności cechuje ją: KOMPLEKSOWOŚĆ, gdyż oddziaływanie było od początku ukierunkowane na wszechstronną
pomoc dziecku i rodzicom jako naturalnej wspólnocie, czego
wyrazem jest m.in. organizowanie szkoleń czy warsztatów o
tematyce opiekuńczej i wychowawczej; KOMPETENCJE, o
których najlepiej świadczy sporządzony przez Bohdana Tracewskiego spis 40 inicjatyw TPD, z których wiele weszło na
stałe do praktyki w państwowych jednostkach oświatowych,
pedagogicznych i psychologicznych; KREATYWNOŚĆ, co
oznacza, że poprzez wszystkie nasze imprezy, a szczególnie pracę placówek wsparcia dziennego: świetlic i ognisk,
przygotowujemy podopiecznych do odnoszenia sukcesów w
życiu zawodowym i osobistym. Te zasady i kierunki będziemy
kontynuować, rozpoczynając następne 100-lecie działalności Towarzystwa. – Chciałbym – dodał prezes Wiesław
Kołak – żeby dzisiejsze obrady umocniły nas w przekonaniu,
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że jesteśmy nadal potrzebni dzieciom i rodzinie, dlatego
musimy wciąż poszukiwać sposobów i form działania trafnie
odpowiadających na wyzwania zarówno teraźniejszości, jak
i przyszłości.
Z kolei Elżbieta Opara-Zawistowska, pełnomocnik do
spraw równego traktowania, reprezentująca wojewodę mazowieckiego, zabierając głos powiedziała, że dorobek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest ogromny, bardzo potrzebny
dzieciom i rodzicom, życzyła owocnych obrad i pomyślnego
kontynuowania tej ważnej działalności w następnym stuleciu.

Wypowiedzi w dyskusji
(streszczenia)
Prof. dr hab. Leszek Stadniczeńko przedstawił historię
TPD na szerokim tle przemian społeczno-politycznych, jakie
dokonały się na przełomie stuleci. Szczegółowo mówił o
tym, jak doszło do powstania Towarzystwa. Powiedział, że
nawiązanie do historii ukazuje ogromne różnice w traktowaniu
spraw dziecka na przestrzeni wieku oraz stopniowe pozytywne zmiany, jakie zaszły w tej dziedzinie w dużej mierze dzięki
intensywnym i wielostronnym działaniom naszego Towarzystwa. Stopniowo zmieniała się mentalność społeczeństwa
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Kazimierz Pleśniak, prezes TPD w Legnicy (w zastępstwie jego opracowanie przedstawił Darek Czekaj) stwierdził,
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dotycząca potrzeb dzieci. Rozwijała się działalność, której
przyświecała idea, a nie ideologia – podkreślił Profesor.
Za przyczyną działaczki PPS Stefanii Sempołowskiej zostaje
utworzony Wydział Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim,
postulowano również wprowadzenie tej tematyki do prac sejmowych. W wyniku podjętych działań Wydział przekształcił
się w Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, którego przewodniczącym został poseł na Sejm, późniejszy premier na
uchodźstwie Tomasz Arciszewski. W tym okresie podjęto wiele
inicjatyw, takich jak opieka zdrowotna nad dziećmi, utworzenie prewentoriów, przedszkoli, szkół, szkolenia dla rodziców,
powstał teatrzyk „Baj” do dziś istniejący. Tę wspaniałą pracę
przerywa II wojna światowa. Działacze Towarzystwa kontynuują swoją misję m.in. uczestnicząc w tajnym nauczaniu. Po
wojnie w roku 1948 nastąpiło połączenie RTPD i CHTPD w
jedną organizację z aktualną nazwą Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci. W całym kraju powstało wiele kół TPD, działacze
organizowali opiekę nad sierotami, starali się kontynuować
formy działania wypracowane w okresie przedwojennym,
wszak dzieci biednych, osieroconych, chorych, zaniedbanych nie brakowało. Jednak w 1952 roku władze nakazały
likwidację TPD, wychodząc z założenia, wzorem ZSRR, że
tylko państwo może zajmować się opieką nad dziećmi, ich
wychowaniem, zdrowiem itp. Placówki prowadzone przez TPD
przejęło państwo. Jednak działacze, choć w ograniczonym
zakresie, nadal pomagali dzieciom. Nie chcieli dopuścić do
likwidacji Towarzystwa, doczekali roku 1956, kiedy to nastąpiła
słynna „odwilż”, państwo postanowiło odejść od „błędów i
wypaczeń” uznając, że bez udziału społeczeństwa nie jest w
stanie rozwiązać wszystkich problemów. W maju 1957 roku
Na Krajowym Zjeździe TPD przyjęto nowy statut. Prezes Stanisław Tułodziecki w swoim opracowaniu napisał: „Musimy
na nowo uczyć społecznej pracy, w TPD angażowali się ludzie
różnych zawodów, religii i wyznań”. Celem nadrzędnym pozostawało, i nadal tak jest, dobro dziecka. Przybywało kół TPD,
również specjalistycznych, organizujących pomoc dla dzieci
chorych i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Przy TPD
afiliowane były różne komitety, np. Polski Komitet Korczaka,
polska sekcja FICE, OMEP, KKWR, Bezpieczeństwa Drogowego i inne. Dzięki TPD obchodzimy Międzynarodowy Dzień
Dziecka; ratyfikowanie Konwencji o Prawach Dziecka również
miało wpływ na zintensyfikowanie działań dla dobra dziecka.
Po roku 1989 TPD we współpracy z KKWR doprowadziło do
powstania wielu środowiskowych ognisk wychowawczych,
które obecnie zaistniały w systemie państwowym pod nazwą
placówek wsparcia dziennego. Cieszy, że również idea pedagoga rodzinnego odradza się dzięki inicjatywie realizowanej
przez TPD w województwie zachodniopomorskim. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pokonywało trudności na różnych
etapach swojej historii, podkreślił mówca, odznaczając się
ogromną kreatywnością w organizowaniu rozmaitych form
pomocy dla dzieci. Odegrało pionierską rolę w wypracowaniu
nowatorskich form pracy z dzieckiem i rodziną, torowało drogę
innym służbom społecznym i państwowym. Jako ruch społeczny ma niezaprzeczalny wkład w budowę społeczeństwa
obywatelskiego. W sumie posiada potencjał, który pozwala
z optymizmem oceniać szanse rozwoju działalności TPD w
następnych latach.

że najbardziej stabilną, potrzebną i gwarantującą ciągłość
działania bazą naszego Stowarzyszenia są koła TPD. Dzięki
kołom odbywa się bezpośrednia praca społeczna w zakresie opieki i wychowania dzieci. Różnorodność kół i form ich
działalności rodzi się z potrzeb lokalnego środowiska oraz
przyjętej w TPD zasady, że powstają one i działają wszędzie
tam, gdzie są dzieci i ich problemy do rozwiązania oraz tam,
gdzie są ludzie, którzy pragną im pomagać. Koła sprzyjają
ciągłości działań, tradycji, jak również wielopokoleniowości
Stowarzyszenia.
Najważniejszym i naturalnym środowiskiem rozwoju kół
jest szkoła, która zawsze będzie istnieć. W szkole najłatwiej
dostrzec różnorodne problemy dzieci, zorientować się w ich
potrzebach i organizować pomoc. W szkole również można
stworzyć optymalne warunki do działalności koła: oddziaływania wychowawczego, uczenie prospołecznych postaw,
wrażliwości na potrzeby innych ludzi, podejmowanie działań
dla wspólnego dobra.
W roku 1991, kiedy zostałem poproszony o objęcie funkcji
prezesa TPD w Legnicy, było tu zaledwie 11 kół – wspomniał
prezes Pleśniak. Dziś Oddział Okręgowy TPD w Legnicy zrzesza 3600 członków skupionych w 149 kołach, co stanowi blisko
10% wszystkich kół w kraju, zaś wśród nich 500 członków to
uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci. W Legnicy
nie ma szkoły ponadpodstawowej, gdzie nie działałoby koło
TPD, są też koła w kilkunastu przedszkolach, powstały również
studenckie koła w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.
Witelona, w Wyższej Szkole Medycznej i w specjalnych placówkach oświatowych i wychowawczych. Udało nam się również
zyskać sojuszników w takich instytucjach jak Powiatowy Urząd
Pracy, MOPS czy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Konferencje, zebrania informacyjne i instruktażowe odbywają się z
udziałem przedstawicieli samorządów, wydajemy też liczne materiały informacyjne, promocyjne i czasopisma. Organizujemy
konkursy plastyczne, fotograficzne dla dzieci i młodzieży, imprezy okolicznościowe i integracyjne, paczki świąteczne, wycieczki
i kolonie wypoczynkowe, porady i interwencje rzeczników praw
dziecka TPD oraz wiele innych przedsięwzięć.
Osiągnięcia TPD w Legnicy dowodzą, że jesteśmy żywą,
sprawdzającą się organizacją, potrafiącą rozwiązywać różnorodne problemy dzieci i rodziców, a więc potrzebną w
środowisku i społeczeństwie. Na pewno nadal sprostamy
zmieniającym się warunkom życia i potrzebom na miarę aktualnych i przyszłych wyzwań.
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Dr Helena Babiuch, prorektor w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy przedstawiła
temat wolontariatu. Podkreśliła, że aktywność obywatelska
powinna być zawsze doceniana, zwłaszcza gdy jest bezinteresowna i dobrowolna. Tym bardziej, że wzrasta zapotrzebowanie na wolontariat ze względu na skalę i dynamikę problemów społecznych, jakie niesie z sobą rozwój technologiczny,
informatyczny czy informacyjny. Wiele przedsięwzięć na tak
szeroką skalę, jakiej przykład znajdujemy w TPD w Legnicy,
można realizować dzięki pomocy około 500 wolontariuszy, a
to jest duży kapitał ludzki. Poinformowała, że nabór osób do
młodzieżowego wolontariatu odbywa się za pośrednictwem
Kół Przyjaciół Dzieci działających w szkołach. Liderzy zespołów wolontariuszy zapewniają dobrą komunikację oraz koordynację w czasie organizowanych przedsięwzięć np. zbiórki
żywności, zabawek, funduszy na cele statutowe i innych
akcji. Dla nowych wolontariuszy organizowane są specjalne
szkolenia i spotkania ze starszymi kolegami, wydawane są
ulotki i broszury informacyjne, również odpowiednie wpisy
zamieszcza się na stronie internetowej, wysyła sms-y, co w
sumie zapewnia właściwą koordynację pracy, a także integruje grupę osób uczestniczących w działaniach wolontariackich. Wolontariuszami jest również 100 studentów PWSZ
im. Witelona. Jest też 17 wolontariuszy wśród nauczycieli i
dydaktyków uczelni. Założono stronę internetową poświęconą ruchowi wolontariuszy, z której można się dowiedzieć, że
studenci świadczyli pomoc m.in. w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Legnicy, w świetlicach środowiskowych
przy parafiach, w niektórych szkołach podstawowych, organizując dzieciom czas pozalekcyjny, i podczas ferii zimowych. Mając dobre doświadczenia ze współpracy z TPD dr
Babiuch zachęca inne uczelnie i środowiska akademickie
do systematycznego udziału w działaniach Towarzystwa w
swoich regionach. Niech to będą swoiste Akademie Dobrego
Dzieciństwa TPD, powiedziała, które pozwolą wejść Towarzystwu w następne stulecie.
Zygmunt Pyszkowski, prezes zachodniopomorskiego
TPD, stwierdził, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest po
to, aby uczynić dzieciństwo okresem lepszym i szczęśliwszym. Od początku powstawały takie formy pracy, które
odpowiadały trafnie na różne dziecięce potrzeby. A te się
zmieniały, wciąż się zmieniają i wciąż będzie sporo problemów do rozwiązania. Następnie omówił problemy placówek
wsparcia dziennego, czyli środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych. Placówki te, według
programów opracowanych przez TPD i KKWR, mają za
zadanie wspieranie dzieci i rodziców poprzez odpowiednio
zorganizowane zajęcia popołudniowe, ale i inne działania.
Dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia plastyczne,
taneczne, muzyczne, sportowe, wycieczki, kolonie, udział
w uroczystościach świątecznych – to wszystko stało się
dla dzieci osiągalne, bo w domu najczęściej tego nie miały.
Ale twórcom i organizatorom ognisk chodziło jeszcze o coś
bardzo ważnego, a mianowicie o to, aby dzieci nie musiały
być kierowane do domów dziecka lub innych placówek
opieki całodobowej. Opracowany został program pedagoga
rodzinnego do współpracy z rodziną, szkołą i innymi instytucjami w celu udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych, w postępowaniu z dziećmi, właściwego organizowania życia rodzinnego. Rola naszych placówek oraz

Przyjaciel Dziecka 1–6/2018

pedagoga rodzinnego okazała się kluczowa – powiedział – w
zapobieganiu umieszczania dzieci w domach dziecka, niestety brak funduszy nie pozwolił na jej szersze upowszechnienie. A wpisana do ustawy funkcja asystenta rodziny nie
jest dokładnie tym samym co pedagog rodzinny. Toteż
z wielką energią w województwie zachodniopomorskim
podjęto się w zeszłym roku realizacji projektu pn. Droga do
domu, który jest prowadzony w oparciu o placówki wsparcia
dziennego oraz pracę 14 pedagogów rodzinnych: dziewięciu w Szczecinie i pięciu w Koszalinie. W wyniku podjętej
działalności 23 dzieci wróciło z pieczy zastępczej do swoich
domów, a w przypadku 20 spraw sąd wstrzymał procedurę
odebrania dziecka. Efekty te dowodzą, że praca pedagogów
rodzinnych i placówek wsparcia dziennego jest skuteczna,
a zatem powinna być upowszechniona. Wszak do pieczy
zastępczej, jak mówi przepis, można kierować dziecko dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości pomocy.
Taką pomoc mogą świadczyć pedagodzy rodzinni w oparciu
o placówki TPD. Jednak jest ich o wiele za mało w stosunku
do potrzeb. Z badań NIK wynika że aż w 80 procentach gmin
nie ma placówek wsparcia dziennego. A to oznacza brak
możliwości pracy z rodziną. Najistotniejszym założeniem
programu jest pomoc rodzinie we właściwym sprawowaniu
opieki nad dzieckiem, tak aby dziecko wychowywało się w rodzinie naturalnej i nie musiało korzystać z instytucjonalnych
form pomocy i pobytu. Problem jest bardzo ważny społecznie, dlatego musimy domagać się od władz, państwowych i
lokalnych, pomocy w zakładaniu placówek wsparcia dziennego, tak potrzebnych dziecku i rodzinie. Propozycja zmian
w ustawie została zgłoszona do Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, gdzie została przyjęta pozytywnie – powiedział
prezes Pyszkowski.
Piotr Pawłowski z TPD w Koszalinie mówił o tym, że
obecność i promocja w mediach jest niezbędnym elementem
rozwoju TPD. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci konsekwentnie i
efektywnie od dziesięcioleci realizuje najważniejsze założenia swojej misji – stwierdził. – Opiekuje się dziećmi, wspiera
rodziny. Podstawowe założenia statutowe są aktualne, wypełniane i uniwersalne. Sięgają przeszłości, ale wychodzą też w
przyszłość. Jest organizacją dużą i jedną z najstarszych w
Europie pomagającą dzieciom i rodzinom. Ma największą
liczbę beneficjentów, ilości form wsparcia, i największą liczbę
działaczy. Jako jedno z niewielu stowarzyszeń przetrwało
wojnę, zaś obecnie ma najszerszą strukturę, wysoką rangę
w społeczeństwie, największą liczbę wdrożonych inicjatyw
i innowacyjnych form działania. Następnie podał przykłady
promocyjnej działalności koszalińskiego oddziału TPD, jak
wydawanie własnego miesięcznika „Świat Dziecka”, współpracę z telewizją kablową, filmowe relacje z imprez, organizowanie konferencji prasowych, zapraszanie dziennikarzy na
wydarzenia, wydawnictwa książkowe po zorganizowanych
naukowych konferencjach tematycznych. Stwierdził, że nagłośnienie działalności i jej rezultatów jest podstawą obecnych
i dalszych sukcesów. Potrzebne jest powołanie rzecznika
prasowego przy Zarządzie Głównym TPD, regularne kontakty
z mediami, aktywność i wyrażanie opinii na stronach internetowych. Stwierdził również, że rozpoznawalność, czyli pochodna popularności, jest niezbędna dla przyszłości Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Niezwykle ważne jest wyjście organizacji z
cienia w myśl trzech prostych zależności: najtrudniej mówić o
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Józef Bogdaszewski, prezes Krajowego Komitetu Opieki
nad Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną Ruchowo TPD
podkreślił w swoim wystąpieniu, że w działaniach na rzecz
osób niepełnosprawnych jest konieczne zaangażowanie i
serce do działania z pełną odpowiedzialnością, determinacją i konsekwencją w działaniu; potrzebne są również
wizja przyszłości, innowacyjność i nowatorstwo, ustawiczne
kształcenie się, zdobywanie nowych umiejętności, współpraca na każdym szczeblu (władza, urząd, samorząd, Kościół)
oraz wiele innych. 35 lat razem w 100-leciu Towarzystwa to
znaczący okres, to okres wspólnych działań, dla których inspiracją były i są dzieci niepełnosprawne. A rodzicom-liderom
i rodzicom-wolontariuszom tego ruchu – powiedział - należą
się najwyższe słowa uznania i podziękowania. Codzienną
działalność organizacji opierałbym w dalszym ciągu na działalności społecznej z niezbędnym zapleczem pracowniczym i
przy znacznym wsparciu wolontariatu - podkreślił. – Uważam,
że należy powrócić do sprawdzonych działań edukacyjnych
TPD. Tę lukę może zapełnić, proponowana już wcześniej
przeze mnie, Akademia Wolontariatu jako placówka edukacyjna dla szerokiego ogółu społeczeństwa, będąca zarazem
innowacyjną formułą działalności naszej organizacji, którą na
pewno stać na dalszy rozwój i nowe wyzwania. Harmonijne
działania z obszaru tradycji i innowacyjności winny okazać
się trafnym rozwiązaniem, wywierającym pozytywny wpływ na
funkcjonowanie organizacji w codziennym życiu.
Prof. dr hab. Mirosław Krajewski, prezes TPD we Włocławku stwierdził, że osoba „sprawna inaczej”, aby mógła
uczestniczyć w życiu społecznym i ekonomicznym, powinna
być od samego początku swej niepełnosprawności rehabilitowana. Ważną rolę w tym zadaniu w kujawsko-pomorskim TPD
odgrywają dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej: we Włocławku
i Lipnie. Działają ponadto specjalistyczne koła skupiające
rodziców dzieci, a także dorosłych osób niepełnosprawnych.
Uczestnikami zajęć terapeutycznych są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także chorobami psychicznymi
i neurologicznymi, zaburzeniami narządu słuchu i mowy,
chorobami narządu wzroku, niepełnosprawnością ruchową
i spectrum autyzmu. Warsztaty są placówkami wsparcia,
edukacji i przygotowania zawodowego dla osób powyżej
16-go roku życia. Coraz częściej trafiają do nich nowi uczestnicy tuż po zakończeniu procesu kształcenia specjalnego,
ponieważ świadomość rodziców lub opiekunów jest zdecydowanie większa niż przed laty. Podkreślił, że funkcjonujące
w małych miejscowościach Warsztaty Terapii Zajęciowej są
często jedyną placówką wsparcia, która daje szansę osobom
niepełnosprawnym na kontynuowanie procesu rewalidacji
i terapii oraz podjęcie w przyszłości pracy zawodowej. Jest
też terapią kompleksową. Poprzez uczestnictwo w zajęciach
osoba niepełnosprawna ma często po raz pierwszy dostęp
do korzystania z dóbr kultury, sztuki i rozrywki, wyjazdów do
teatru, kina, opery, filharmonii, muzeów itp. Z kolei możliwość
samodzielnego dysponowania własnymi środkami finansowy-
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mi daje ogromną satysfakcję i poczucie niezależności. Zajęcia
w WTZ oznaczają również m.in. korzystanie z pływalni, udział
w zawodach, spartakiadach dla niepełnosprawnych.
Mimo tak licznych zadań warsztaty nadal są instytucjami
niedofinansowanymi. Dzięki wsparciu darczyńców, rodziców
i kadry możliwe są remonty placówek oraz udział podopiecznych w różnych formach życia społecznego. Niestety sytuacja
warsztatów nie ulega poprawie. Kadra to w dużej mierze
osoby, które czują w sobie potrzebę pracy na rzecz drugiego
człowieka. Dlatego te osoby to dobrzy samarytanie – tak najtrafniej można je nazwać.
Drugą ważną dziedziną, o której mówił prof. Krajewski,
są TPD-owskie koła specjalistyczne, w których sami rodzice
przy wsparciu TPD organizują się na rzecz własnych dzieci.
Ale coraz bardziej ta działalność ogranicza się do spotkań
integracyjnych i imprez okolicznościowych. Coraz mniej osób
niepełnosprawnych wyjeżdża na turnusy rehabilitacyjne, co
jest związane z niskim dofinansowaniem PFRON-u, zaś rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi bardzo często borykają się z
problemami finansowymi. Nadal dużym problemem są bariery
architektoniczne, zwłaszcza na wsi i w małych miasteczkach.
Jak widać, problemów dotyczących osób niepełnosprawnych
jest wciąż wiele i pracy oraz starań nie zabraknie.
Prof. dr hab. Tomasz Arciszewski, skupiając się na temacie kreatywności i innowacyjności w procesie kształcenia dzieci i młodzieży, podkreślił, że kreatywność powinna zmierzać
do tego, żeby Polska zmieniała się na lepsze. Kreatywność
jest siłą, która może również indywidualnemu człowiekowi
zapewnić sukces. Klucz do lepszej przyszłości leży właśnie w
kreatywności. Potrzeby kraju, również w kontekście TPD, były
na przestrzeni lat różne. Ale dzięki kreatywności, Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci od stu lat poprawia sytuację dzieci w Polsce,
a wizja na czasy obecne i przyszłe to stworzenie kraju, gdzie
dzieci żyją w dobrobycie, są szczęśliwe i przygotowane do
odnoszenia sukcesów.
Profesor, pracując w USA w jednej ze 100 najlepszych
wyższych uczelni, miał również okazję sporo podróżować,
poszerzać wiedzę i gromadzić obserwacje. Wynika z nich, że
na przykład w Singapurze czy Hongkongu źródłem sukcesów
była i jest kreatywność ludzi dążących do realizacji określonych celów. Dzięki temu Azja się zmienia, stając się obszarem
nowoczesnym i coraz zamożniejszym. Kreatywność to cecha,
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największych, najwięksi sądzą, że nie potrzeba o nich mówić,
tymczasem właśnie najwięksi potrzebują największej promocji. Rok 2019 może być nie tylko rokiem jubileuszu, lecz także
budowy strategii zmian, rozwoju i modernizacji Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, zaś 2020 – rokiem wdrożenia planu rozwoju
na lata 2020–2029.
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którą można posiadać nawet gdy się ma lat ponad 70, czego
on sam jest dowodem, bo właśnie otrzymał kolejny patent
na wynalazek, a z reguły patenty otrzymują ludzie znacznie
młodsi. Rozważania na te tematy Tomasz Arciszewski zamieścił między innymi w książce pt. „Edukacja sukcesu” wydanej
również w Polsce. Pisze w niej, że o przyszłości kraju decyduje
wiedza, kreatywność i innowacyjność. TPD może pomóc w
rozwijaniu myślenia kreatywnego.
– Myślę, że dobrym prognostykiem – powiedział – jest
nazwanie jednej z ulic w Warszawie imieniem Tomasza Arciszewskiego, mojego dziadka, który do roku 1939 pełnił funkcję przewodniczącego Towarzystwa. Jestem dumny z tego,
że pod jego kierunkiem organizacja wypracowała strategię
działania do dziś aktualną, tworząc i rozwijając różne formy
opieki, wychowania i edukacji. Trzeba je nadal rozwijać, na
przykład tworząc i upowszechniając program „Kreatywna
Polska”. Wierzę, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest i nadal
będzie żywą organizacją służącą społeczeństwu, zdolną do
refleksji i podejmowania nowych wyzwań.
Krystyna Chowańska, prezes TPD w Koninie m.in.powiedziała: Nasze cele osiągamy poprzez szeroką współpracę z samorządami na wszystkich poziomach, instytucjami,
placówkami oświaty, kultury, zdrowia, pomocy społecznej,
sądami, służbami mundurowymi, uczelniami. Od chwili powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej tj. od 20 lat,
w oparciu o zawarte porozumienie, realizujemy liczne projekty
adresowane do dzieci, kadry pedagogicznej, pracowników
socjalnych. Oczekiwane rezultaty osiągane są poprzez praktyki studentów, prace dyplomowe, wolontariat, organizację
konferencji, sympozjów oraz imprez plenerowych dla dzieci
i rodzin.
Na przestrzeni lat wypracowaliśmy model partnerstwa w
realizacji innowacyjnych przedsięwzięć integrujących społeczność o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. Do cyklicznych
wydarzeń w tym zakresie należą m.in. Rodzinne turnieje kulturalno-rekreacyjne pn. „Energia pokoleń”, Integracyjne festyny
rodzinne pn. „W zdrowym stylu”, Koncerty bożonarodzeniowe z przekazaniem światełka betlejemskiego od harcerzy,
Bale karnawałowe dla uczestników 18 Warsztatów Terapii
Zajęciowej subregionu konińskiego (500 osób) oraz wiele
innych.
Wizerunek organizacji budujemy poprzez aktywność w
środowisku, promocje ważnych przedsięwzięć. Staramy
się być wszędzie tam, gdzie są dzieci i rodziny, reagując
na ich potrzeby. Bardzo ważnym elementem naszej działalności jest pozostawienie trwałych wartości w pełnionej
misji poprzez placówki specjalistyczne: ośrodki adopcyjne,
środowiskowe ogniska wychowawcze, świetlice, przedszkola, ośrodki wypoczynkowe oraz publikacje i działania
promocyjne. Dla upamiętnienia zasłużonych działaczy Towarzystwa należy uwzględnić formę nadawania nazw ich
imieniem w różnych miejscach, w gminach czy miastach.
Przykładem starań i odniesionego sukcesu w Koninie jest
„Skwer Przyjaciół Dzieci”; nazwa ta została nadana Uchwałą Rady Miasta z okazji 100-lecia działalności TPD. – Jestem
dumna i mam ogromną satysfakcję z tego, że 43 lata pracy i
bogatych doświadczeń z działalności w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci – opowiedziała prezes Chowańska – pozwoliły
mi uczestniczyć w tworzeniu historii wyjątkowej organizacji,
która potrafiła stworzyć system kompleksowej pomocy
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dziecku i rodzinie w drodze do osiągnięcia upragnionego
powodzenia i szczęścia w życiu.
Henryk Zabrocki, prezes TPD w Koszalinie jako przewodniczący Komisji Wnioskowej przedstawił w swoim wystąpieniu
refleksje i wnioski sformułowane po zakończeniu dyskusji.
Z uwagi na ich obszerność publikujemy wnioski w punktach.
• Przed nami wyzwanie – praca nad poprawą jakości życia
dziecka.
• Działajmy lokalnie, myślmy globalnie.
• Żeby rozwijać umiejętności osiągania sukcesu, trzeba
czuć się człowiekiem sukcesu. Najlepszym sposobem
wychowania jest dawanie osobistego przykładu. My w
TPD jesteśmy ludźmi sukcesu, ale powinniśmy się jeszcze
nauczyć głośno o tym mówić.
• Należy skupić się na rozwoju i wzmacnianiu ruchu wolontariackiego.
• Należy położyć szczególny nacisk na rozwój kół jako na
nasz potencjał organizacyjny.
• Należy rozwijać zarówno ruch społeczny, jak i tworzenie
profesjonalnych placówek, ale także rozwijać i wzmacniać
już działające placówki TPD, szczególnie środowiskowe
ogniska wychowawcze, które są naszą marką.
• Konieczny jest dobry PR, promocja działalności w mediach.
• Należy zintensyfikować działania na rzecz lobbowania
zmian legislacyjnych. Sprzyjające nam zapisy prawne
ułatwią działanie.
• Powinniśmy doprowadzić do zapisu w odpowiednich aktach prawnych Pedagoga Rodzinnego jako autorskiego
programu TPD i KKWR.
• Powinniśmy doprowadzić do egzekwowania przepisów
prawnych, 82% gmin nie realizuje zapisów ustawowych
dotyczących wspierania rodziny i tworzenia placówek
wsparcia dziennego. Pomaganie rodzinie w miejscu zamieszkania jest efektywną i tanią formą wsparcia.
• Tworzenie zespołów tematycznych; trzeba przekładać pomysły, które powstają w tych zespołach na profesjonalne
sposoby działania.
• Ważne są szkolenia, a co za tym idzie, przygotowywanie
kontynuatorów naszej pracy.
• Ważna jest współpraca z byłymi podopiecznymi TPD jako
ambasadorami sukcesu, który osiągnęli dzięki TPD.
• Należy sprofesjonalizować kampanię na rzecz 1%: realizacja jednakowej akcji promocyjnej dla wszystkich oddziałów
TPD w całym kraju.
• Potrzebne jest utrwalanie tradycji i historii TPD, np. w formie
publikacji i wystaw.
• Kreatywność, Kompetencja i Kompleksowość działań –
szansą na sukces TPD.

***
Pełne sprawozdanie z dyskusji panelowej „Jaka przyszłość
TPD?” ukaże się w formie książkowej. Znajdą się w niej stenogramy wypowiedzi panelistów, ale także autorów, którzy złożyli
je w formie pisemnej. Redakcja postara się wykorzystać materiały z dyskusji w kolejnych wydaniach „Przyjaciela Dziecka”.
Opracowała Irena Malanowska
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Wspomnienie

Bohdan Tracewski
(1934–2018)
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Urodził się w Adampolu k. Nowogródka. Szkołę podstawową
i liceum ogólnokształcące ukończył na Ziemiach Odzyskanych,
w Miliczu k. Wrocławia. Studia pedagogiczne na Uniwersytecie
Warszawskim ukończył w 1957 roku obroną pracy magisterskiej
z zakresu pedagogiki społecznej i z tą specjalizacją połączył całe
swoje zawodowe życie. Wkrótce po studiach rozpoczął pracę
w Ośnie Lubuskim, gdzie pracował jako nauczyciel, ale także
zorganizował i prowadził Uniwersytet dla Rodziców.
Z działalnością Towarzystwa Przyjaciół Dzieci związany był od
1961 roku, pełniąc funkcję inspektora, założyciela i kierownika
Pracowni Społeczno-Pedagogicznej, dyrektora biura Zarządu
Stołecznego TPD, a przez cztery kadencje (16 lat) był sekretarzem generalnym i dyrektorem biura Zarządu Głównego TPD.
Po przejściu na emeryturę napisał m.in. swoistą encyklopedię,
książkę o historii Towarzystwa pt. „Przyjaciele dzieci”.
Zygmunt Pyszkowski, wiceprezes Zarządu Głównego TPD,
żegnając Zmarłego na Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym,
z wielką serdecznością i uznaniem podkreślił, że przez ponad
sześćdziesiąt lat był społecznym działaczem, pochylającym się
z wielką troską nad sprawami dzieci, promującym środowiskową
misję TPD, dbającym o rozwój Towarzystwa. Był zwolennikiem i

Bohdan Tracewski przemawiający w „Helenowie” podczas uroczystego odsłonięcia kamienia pamiątkowego poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
Z prawej dyrektor Centrum TPD Zbigniew Drzewiecki
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propagatorem tworzenia społecznego środowiska wychowawczego w miejscu zamieszkania, blisko dziecka i rodziców oraz
rozwoju pracy od podstaw prowadzonej przez koła TPD.
Bohdan Tracewski również z troską i pasją angażował się w
podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa i edukację
rodziców. Występował np. o utworzenie specjalnego, profesjonalnego uniwersytetu telewizyjnego z programem edukacyjnym
dla młodych małżeństw i rodziców, z tematyką obejmującą
okres ciąży i przyszłego macierzyństwa, wieku żłobkowego,
przedszkolnego dziecka, dorastania i uczenia się. Wskazywał,
jak ważne są problemy dorastającej młodzieży, także dzieci
niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego TPD, często podkreślał, że opieka nad dzieckiem i rodziną, organizowana przez
TPD, również dzięki wieloletniej, efektywnej działalności Człowieka
o Wielkim Sercu, jakim był Bohdan Tracewski, zawsze miała na
celu stworzenie odpowiednich warunków do ich wychowywania.
Przygotowując się do kolejnych sesji naukowych z okazji
100-lecia działalności TPD, w tym do tematu „Dzieciństwo w potrzebie”, korzystamy z pomocy Pana Bohdana, którą czerpiemy z
wielu pozostawionych przez Niego opracowań. W roku 1997 we
wspomnianej już książce „Przyjaciele dzieci” napisał: Działacze
są animatorami, organizatorami i realizatorami wielkiej społecznej
działalności Towarzystwa. Głównie dzięki tym aktywnym członkom
i działaczom, ich wrażliwości, sercu, spolegliwości, dociekliwości, zaangażowaniu, ofiarności, a jakże często także uporowi i
bezkompromisowości, wiele dzieci zostało uratowanych, uzyskało pomoc, zdobyło wiarę we własne siły, zawdzięcza powodzenie
i szczęście w życiu.
Powtarzał, że wszystkie dzieci zasługują na naszą szczególną
uwagę, ponieważ dzieciństwo jest zawsze w potrzebie, a zwłaszcza pomocy potrzebują dzieci gorszych szans, w tym dzieci wsi,
dzieci ulicy, niepełnosprawne i przewlekle chore.
Jego odejście było przez członków TPD przyjęte z ogromnym
zaskoczeniem i żalem. Mając 82 lata był do ostatnich chwil życia
człowiekiem wyjątkowo aktywnym. Praca na działce rekreacyjnej,
czynności domowe, kontakty rodzinne, koleżeńskie i służbowe,
były dla Niego codziennością. Kilkanaście dni przed śmiercią
prowadził, jak zwykle z dużym zaangażowaniem, zebranie Komisji
Historycznej, której był wieloletnim przewodniczącym. Doradzał
nam, aby do monografii mającej powstać z okazji Jubileuszu TPD,
dołączyć tekst, który zresztą sam przygotował, ilustrujący nowatorskie projekty RTPD i TPD. Podkreślił, że wiele z nich, zwłaszcza
z zakresu pedagogiki społecznej, wdrożone zostały do państwowego systemu oświaty i wychowania. Deklarował, że osobiście
weźmie udział w opracowaniu planowanej monografii.
Był nieustannie aktywny. Kierował Komisją ZG TPD ds. Odznaczeń. Wcześniej pełnił również funkcję przewodniczącego
Głównej Komisji Rewizyjnej TPD. A jednocześnie wciąż pisał:
artykuły, wspomnienia, opracowania biograficzne. W materiałach Komisji Historycznej TPD, które pozostawił po sobie Jej
Przewodniczący, znajdują się autorskie opracowania sylwetek
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Henryk Romańczuk
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Centrum Rehabilitacji, Edukacji
i Opieki TPD „Helenów”

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Ta bardzo potrzebna szkoła jest placówką niepubliczną,
ponadgimnazjalną dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z
niepełnosprawnością sprzężoną, w szczególności z dysfunkcjami narządu ruchu.
Placówka ta działa od 1.09.2013 roku jako jednostka organizacyjna Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, przy ulicy Hafciarskiej 80/86 w Warszawie gm. Wawer.
Szkoła w swej funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej wspierana jest przez jednostki organizacyjne Centrum, w szczególności Specjalny Ośrodek Wychowawczy
zapewniający całodobową opiekę w internacie, Pozaszkolną
Placówkę Specjalistyczną organizującą zajęcia świetlicowe oraz
Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, gdzie
prowadzone jest wielospecjalistyczne usprawnianie.

Fot. I. Malanowska

zasłużonych działaczy TPD, w tym: Zofii Dembińskiej, Tadeusza
Krześnickiego, Stanisława Olbrychta, Jerzego Serejskiego, Jerzego Strzałkowskiego i Stanisława Tułodzieckiego. Jego autorstwa jest również obszerne opracowanie historii działalności
RTPD w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM) na
Żoliborzu w Warszawie w okresie II RP.
Wymienione opracowania i inne świadczą o Jego olbrzymiej
pracy, dzięki której wiele osiągnięć Towarzystwa i jego zasłużonych działaczy zostało utrwalonych, wzbogacając najnowszą
historię naszego Stowarzyszenia.
Jeśli sam nie znajdował czasu, prosił inne osoby o opisanie
ważnych dla TPD tematów. Z inicjatywy Bohdana Tracewskiego
powstały liczne kolejne opisy działalności osób zasłużonych
dla TPD, np. biografie: Doroty Kłuszyńskiej, Aleksandra Landego, Tadeusza Mioduszewskiego, Jana Przewockiego, Tadeusza
Pudełki, Wojciecha Stojanowskiego, Arkadiusza Wierzejskiego.
Dyrektorzy Zbigniew Drzewiecki i Wojciech Stojanowski opracowali informacje o powstaniu i wieloletniej działalności Centrum
TPD „Helenów” w Warszawie - Międzylesiu. Wymienione opracowania, dotyczące sylwetek osób i działalności placówek są zamieszczone w „Przyjacielu Dziecka” oraz na stronie internetowej
Zarządu Głównego TPD (www.tpd.org.pl).
W swoich publikacjach Bohdan Tracewski wskazywał, że
system opiekuńczo-wychowawczych, profilaktyczny i rehabilitacyjny TPD ze względu na wybitną efektywność oraz wysoką
ocenę rodziców i władz samorządowych zasługuje na szerokie
upowszechnienie. Podkreślał znaczenie działalności środowiskowej ogniw i placówek TPD; w tym kół, oddziałów gminnych,
miejskich, powiatowych, okręgowych i regionalnych, przedszkoli, szkół, ośrodków wychowawczych, warsztatów terapii
zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy i innych
placówek dla dzieci i młodzieży. Ubolewał jednocześnie, że
dotacje samorządowe i rządowe na działalność środowiskową
(opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną) są niewystarczające,
toteż postulował ich zwiększenie (zwielokrotnienie).
Nie szczędził czasu na spotkania z dziećmi i młodzieżą.
Chętnie uczestniczył także w zebraniach, sesjach naukowych
i uroczystościach organizowanych przez zarządy ogniw terenowych i placówki TPD, dzieląc się z rodzicami, pracownikami
i działaczami TPD osobistym doświadczeniem, wynikającym z
wieloletniej działalności zawodowej i społecznej. Szczególnie
bliska Jego zainteresowaniom, co wyraził w opracowaniach oraz
codziennych, roboczych kontaktach, była działalność Komitetów
i Kół Specjalistycznych TPD, skupiających rodziców dzieci specjalnej troski, które oceniał bardzo wysoko za ich samopomocową aktywność społeczną.
Miałem to wyjątkowe szczęście – pełniąc przez dwie kadencje funkcję sekretarza generalnego ZG TPD, a także będąc przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej TPD – że
mogłem na bieżąco obserwować działalność i pracę Bohdana
Tracewskiego, wzorować się i zachęcać do Jego naśladowania.
Był osobowością wyjątkową. Wspominając 35 lat mojej z Nim
współpracy zawodowej i społecznej wiem, że będzie nam Go
bardzo brakowało.
W nekrologu Zarządu Głównego TPD czytamy następujące
słowa:
„Pamiętamy i będziemy pamiętać, że był Człowiekiem niezwykle skromnym; zawsze chętnie służył nam radą i wsparciem,
a my darzyliśmy Go wielkim szacunkiem i uznaniem”.
Żegnaj Najdroższy Panie Bohdanie, Wielki Przyjacielu wszystkich Przyjaciół Dzieci. Cześć Twojej Pamięci!

W „Helenowie”

W roku 2015 Szkoła Przysposabiająca do Pracy TPD
została wyróżniona nagrodą główną w konkursie „Najlepsze
szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się” w Warszawie,
a w październiku 2017 roku zdobyła Honorowe Wyróżnienie
Prezydenta m.st. Warszawy w konkursie „Szkoła z pomysłem”
za program „Kultura na kółkach”; w grudniu 2017 roku wygrała
konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski pt. „Edukator na Mazowszu”, będący konkursem dla kreatywnych szkół
i nauczycieli w kategorii szkół ponadpodstawowych.
Szkoła realizuje zadania w zakresie całościowego usprawniania poprzez prowadzenie zajęć w specjalnie przygotowanych pracowniach i ogrodzie szkoleniowym. Obecnie kończy
się nabór kandydatów do klas I na rok szkolny 2018/19. Warunki
do zajęć szkolnych i rehabilitacji są w „Helenowie” bardzo dobre. Szkoła dba również o organizowanie zajęć kulturalnych, takich jak koncerty, przedstawienia teatralne, zwiedzanie muzeów
i wielu atrakcyjnych miejsc. Zamieszcza również w internecie
własne czasopismo pt. „Wiadomości Szkolne”. Na pewno warto
podjąć naukę w tej szkole.
Opracowała Irena Malanowska
Kontakt: tel. 22 812-60-45 (Sekretariat), 22 615 26 69; e-mail: spdp@helenow.pl
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie

Zadań mamy dużo
Rozmowa z Jadwigą Paprocką, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie
Kiedy zaczęła się Pani przygoda z TPD?
Ponad 40 lat temu, kiedy to objęłam w styczniu 1975 roku
funkcję kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Wychowania
Środowiskowego TPD w Ciechanowie. W tym czasie, o czym
warto przypomnieć, powołano województwo ciechanowskie,
co wpłynęło pozytywnie na uaktywnienie się naszej działalności, która od tego czasu stała się systematyczna i obejmowała
coraz więcej zadań na rzecz dzieci. Z kolei we wrześniu 1980
roku zostałam dyrektorem Biura Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa, a nominację wręczył mi nieodżałowany pan Bohdan Tracewski. Później zostałam wybrana na sekretarza tego
Zarządu. Od 25 marca 1999 roku jestem prezesem ciechanowskiego TPD i tę funkcję od przejścia na emeryturę w maju
tego samego roku pełnię społecznie do dziś. Od początku
chciałam rozwijać naszą działalność, i w miarę upływu czasu
efekty były coraz bardziej widoczne. Udało się załatwić lokal
na siedzibę Zarządu, co było bardzo ważne, ponieważ trzeba
mieć warunki na spotkania z ludźmi, organizowanie spotkań,
narad i szkoleń, żeby rozszerzać naszą działalność również
w terenie, przede wszystkim w gminach. Na początku mojej
działalności bardzo wspierał nas ówczesny wicekurator pan
Franciszek Budzianowski, zarazem społeczny prezes TPD.

Fot. Archiwum TPD Ciechanów

Jakie zadania były podejmowane jako pierwsze?
Zadań było bardzo dużo, stopniowo wdrażaliśmy różne
nowe rozwiązania i formy pomocy dla dzieci i rodziców. Na
przykład organizowanie wypoczynku dla dzieci, w tym kolonii
zdrowotnych o różnych profilach, szczególnie dla dzieci z
wadami wymowy wymagającymi pomocy logopedy. Zapisywaliśmy na te kolonie dzieci ze szkół oddalonych od miast,
nie mających dostępu do logopedy. Organizowaliśmy również
kolonie rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo,
z wadami postawy, z upośledzeniem umiarkowanym i głębokim. Bardzo pomocna w tych sprawach była współpraca z dr.

Prezes J. Paprocka odbiera czek od McDonalda
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Jerzym Serejskim i Hanną Cerańską–Goszczyńską z Komisji
Zdrowia Zarządu Głównego TPD. Na koloniach zdrowotnych
dziećmi zajmowali się specjaliści: logopedzi, rehabilitanci, terapeuci, lekarze i pielęgniarki. Każda kolonia zdrowotna trwała
28 dni, ale organizowaliśmy również trzytygodniowe kolonie
wypoczynkowe, czternastodniowe obozy wędrowne oraz tzw.
„Ośrodki wypoczynkowe dla dzieci wsi”, trwające 10 dni, polegające na wymianie dzieci z różnych województw, co miało dla
uczestników bardzo duże znaczenie poznawcze i integracyjne,
poszerzało horyzonty, jednocześnie zapewniając zabawę i wypoczynek, oderwanie się od trudnej ówczesnej rzeczywistości
dzieci wiejskich. Popularne były także wczasy rodzinne z pedagogiem, będące bardzo dobrą formą pedagogizacji rodziców.
Często po tych wczasach tzw. trudne rodziny wracały do domu
pogodzone, a dzieci nie stwarzały już większych problemów
wychowawczych. Szkoda wielka, że ze względów ekonomicznych trzeba było zaniechać tej tak ważnej dla kształtowania
prawidłowych relacji rodzinnych form działalności.
Kolejny ważny krok to zorganizowanie bardzo oczekiwanego
oddziału Przedszkola Specjalnego, dzięki czemu dzieci niepełnosprawne wyszły z domu, a rodzice uaktywnili się w obronie
własnych niepełnosprawnych dzieci. Moje starania nie wynikały z
pobudek osobistych, ponieważ szczęśliwie nie miałam i nie mam
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Po prostu dostrzegałam
potrzebę organizowania pomocy dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, bo widziałam jak im jest ciężko. W wyniku zmiany
przepisów ekonomicznych Oddział Przedszkolny został przeniesiony do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, ale
dzięki naszym inicjatywom upowszechniała się coraz bardziej
świadomość, że dzieciom niepełnosprawnym trzeba pomagać.
Rodzice uaktywnili się, gdy przekonali się, że w TPD
znajdują oparcie i szansę na pomoc dla swoich dzieci.
Zaczął rozwijać się samopomocowy ruch społeczny, którego konkretnym wyrazem było utworzenie przez rodziców Koła
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym TPD. Wtedy też powołaliśmy Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych,
prężnie działający dzięki rodzicom dzieci niepełnosprawnych,
którzy tworzyli grupę samopomocową. Obecnie Ośrodek działa w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej, które funkcjonuje
jako placówka integracyjna. Wśród 41 dzieci jest 20 niepełnosprawnych, jednak pod naszą opieką znajduje się dużo
więcej dzieci korzystających z różnorodnej pomocy. W sumie
mamy zarejestrowanych 146 dzieci niepełnosprawnych, 46
przewlekle chorych, najwięcej na diecie bezglutenowej, dla
których sprowadzamy z krakowskiego „Bezglutenu” dietę
specjalistyczną po cenach producenta. Działalność na rzecz
dzieci z celiakią prowadzimy nieprzerwanie od 1982 roku.
Są też różne akcje charytatywne…
Współpracując z Bankiem Żywności zaopatrujemy w pod-

Przyjaciel Dziecka 1–6/2018

stawową żywność 311 osób w tym 125 dzieci, jest tego 4 tony
miesięcznie. Od lat też bierzemy udział w zbiórce żywności
w okresach przedświątecznych np. przed Wielkanocą; w
bieżącym roku z uzyskanej żywności przygotowaliśmy dobre
świąteczne paczki dla 105 rodzin. Prowadzimy również zbiórkę odzieży, zabawek, z której korzystają nasze podopieczne
rodziny. Cenimy sobie także bardzo współpracę z Fundacją
Orange, Fabryką Kultury „Zgrzyt”, czy Klubem „Wolny Wydech”, dzięki któremu 6 grudnia organizowana jest duża
impreza na powietrzu pod nazwą MOTOMIKOŁAJE; jest to
około 50 – 80 motocykli, na których siedzą właśnie Mikołaje,
uczestniczą też wozy strażackie. Są liczne prezenty, wspólny
grill, grochówka, domowe ciasta, herbata i inne napoje. A
przede wszystkim cieszy radość dzieci, dla których ta impreza
jest ogromną atrakcją. Organizujemy także wiele innych imprez, aby sprawić dzieciom radość. Od ponad 30 lat cieszy się
powodzeniem impreza integracyjna „Choinka” dla ponad 100
dzieci. W tym roku impreza ta odbyła się 20 stycznia na sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Dzięki sponsorom
Mikołaj może dzieciom wręczyć paczki i obdarować je nagrodami i upominkami za udział w konkursach. Ważny wkład
mają rodzice, którzy pieką domowe ciasta na poczęstunek.
Od wielu lat owoce dostarcza pani Bogumiła Mikołajczak a
pączki pani Renata Wilga ze swojej cukierni. Sale są zawsze
pięknie udekorowane kolorowymi balonami i innymi ozdobami. Podczas zabawy przygrywa od lat, społecznie, zespół
muzyczny „Grafit”. Dodatkową dużą atrakcją dla dzieci są
kosze słodyczy przynoszone zwykle przez zaproszonych gości: starostę, prezydenta miasta, dyrektorów ciechanowskich
firm i instytucji, radnych i inne osoby. Na spotkania choinkowe
zapraszamy oczywiście również naszych niepełnosprawnych
wychowanków.
Skąd biorą się środki materialne na zorganizowanie
tych imprez?
Pozyskujemy je od życzliwych osób i instytucji dobrej woli,
którzy nas wspierają. Od wielu lat kilku przedsiębiorców co
roku wspiera nas finansowo; są to dla nas znaczące kwoty.
Ponadto przekazywane są dla nas odpisy z 1%. Od dawna
w pozyskiwanie sponsorów zaangażowani są członkowie
Zarządu i pracownicy. Dzięki tym kontaktom prywatny przedsiębiorca dwa lata temu sfinansował założenie miejskiego
centralnego ogrzewania w naszej siedzibie, bo mieliśmy piece
akumulacyjne. Fundacja „ORANGE” odnowiła elewację, pomalowano ogrodzenie naszej siedziby, posadzono wieloletnie
rośliny ozdobne i drzewka.
Czy organizowane są także podobne imprezy z innych
okazji?
Jest ich mnóstwo. Na przykład od wielu lat w ramach Dnia
Dziecka organizujemy wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych z rodzicami lub opiekunami. W tym roku odbędzie się
4-dniowa wycieczka do Czarnego Dunajca dla 60 osób, na
którą uzyskaliśmy dofinansowanie z PFRONu.
Nasze dzieci zapraszane są do pięknego ogrodu pana
Bogusława Podgórskiego na grilla, ponadto dzieci otrzymują
upominki, książki, słodycze. Fabryka Kultury „Zgrzyt” od kilku
lat organizuje koncerty, na które biletem wstępu są przybory
szkolne, które otrzymują nasze dzieci z Ogniska. Fabryka Kultury „Zgrzyt” organizuje koncert TORNISTER FEST – uczestnicy koncertu, zamiast kupowania biletów wstępu, przynoszą
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różne przybory szkolne, plecaki itp. Właściciel tego klubu
pan Sławomir Gortat wraz ze współpracownikami przekazują
uzyskane przybory dla naszych dzieci z Ogniska.
Trwają też przygotowania do VII Rodzinnego Rajdu Rowerowego, który w tym roku odbędzie się pod hasłem: 100 lat
Niepodległej. Komandorem rajdu od lat jest pan Edward Sacherski – członek Komisji Rewizyjnej. Wspomaga nas również
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD), przekazując upominki i nagrody związane z tematem bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Dzięki sponsorom podczas każdego
rajdu zapewniony jest obfity poczęstunek dla uczestników,
a także nagrody za udział i zwycięstwa w konkursach. Do
grona naszych sponsorów ostatnio dołączył McDonald, który
wsparł nasze TPD kwotą 10 tys. zł, dzięki czemu nasze dzieci
były na wycieczce w Warszawie, zwiedziły zabytki stolicy, ale
także Stadion Narodowy i Centrum Nauki Kopernik. Zaś w
czasie ferii zimowych zostały zaproszone do McDonalda na
poczęstunek, oczywiście nieodpłatnie.
Ciechanowskie TPD znane jest z tego, że potrafi dobrze
współpracować z władzami lokalnymi. Na czym te kontakty
polegają?
To prawda, rzeczywiście te kontakty od lat układają się
bardzo dobrze. Nasze Ognisko co roku otrzymuje dofinansowanie od Starosty Ciechanowskiego. Na składane przez
TPD w ramach ogłoszonych konkursów programy otrzymujemy dofinansowanie dla Ogniska na zatrudnienie logopedy,
terapeutów i inne wydatki. Ale także na prowadzenie rajdu
rowerowego, wyjazdu wakacyjnego, w tym roku dla 100
dzieci, czy wycieczek dla dzieci z półkolonii. Korzystamy
także nieodpłatnie z magazynu Starostwa do składowania
i wydawania produktów uzyskanych z Banku Żywności. Z
kolei Powiatowy Urząd Pracy dofinansowuje zatrudnienie naszych pracowników. Rewanżujemy się, uczestnicząc co roku
w paradzie miejskiej „Wrzuć na luz i jeszcze plus”, która jest
niezwykle barwnym korowodem. Zarówno stroje dzieci, jak i
dorosłych obmyślamy na długo wcześniej, i chyba jesteśmy w
tym pomysłowi i kreatywni, bo za nasze stroje np. księżniczek,
motyli, marynarzy itp. zbieramy pochwały.
Media lokalne również nie pomijają ważnych zdarzeń z
działalności ciechanowskiego TPD.
Z satysfakcją mogę stwierdzić, że od wielu lat prasa i
TV lokalna bardzo interesują się działalnością Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci i zawsze przyjmują nasze zaproszenia. Nasza działalność jest na naszym terenie wysoko oceniana, o
czym może świadczyć m.in. otrzymana Nagroda Zespołu
Tygodnika Ciechanowskiego i statuetka „Wykrzyknik”, które
„Tygodnik Ciechanowski” co roku przyznaje za pracę na
rzecz społeczeństwa. Nagrodę „Wykrzyknika” otrzymałam
ja – tzn. Jadwiga Paprocka. Wręczenie statuetki w maju 2013
roku wraz z nagrodą pieniężną nastąpiło podczas pięknej
uroczystości w Muzeum Szlachty Mazowieckiej z udziałem
wielu znakomitych gości.
Staramy się doceniać wszystkich, którzy wspomagają nasza działalność. To bardzo ważne, aby podziękować ludziom
dobrej woli, którzy z życzliwością pomagają organizować
nasze imprezy czy przekazują środki pieniężne lub inne darowizny na działalność statutową TPD. Na przykład pięknie
drukowane podziękowania i dyplomy dla darczyńców od wielu
lat wykonuje nieodpłatnie plastyczka ze „Studia Reklamy” pani
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Przed nami ważny jubileusz 100-lecia TPD. To okazja do
podsumowań dorobku, ale także do spojrzenia w przód.
Wspaniale udały nam się obchody 90-lecia Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, a 100-lecie będzie jeszcze bardziej uroczyste. Zwłaszcza, że łączy się w czasie z rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości. Na pewno w obchodach jubileuszowych nie zabraknie treści wiążących się z tym niezwykle
ważnym wydarzeniem. Już od jakiegoś czasu trwają dyskusje
na ten temat. Wszystkie nasze koła i placówki angażują się
w przygotowania, aby jak najlepiej i najbardziej pomysłowo
uczcić te wyjątkowe jubileusze.
Niemal połowa historii naszego stowarzyszenia to moje
własne doświadczenia, gdyż od 43 lat pracuję w ciechanowskim TPD. Obecnie, będąc od 19 lat na emeryturze, pracuję
społecznie, ale tak samo pracuję jak przed emeryturą, nie
ma różnicy. To działanie wciąż daje mi ogromną satysfakcję,
poczucie godności i spełnienia. Nie jestem sama, ponieważ
mamy w Ciechanowie bardzo aktywny wspaniały Zarząd i
Komisję Rewizyjną. Wielki szacunek należy się wszystkim
naszym pracownikom, terapeutom, pedagogom; ich dbałość o dzieci, współpraca z rodzicami może być wzorem dla
innych. Oczkiem w głowie jest też dla nich otoczenie naszej
siedziby: trawniki i kwietniki, o które bardzo dbają, przynoszą
własne sadzonki i cieszą się razem z dziećmi, że pięknie rosną
i kwitną.
Jestem bardzo szczęśliwa, że dane mi było przepracować
tyle lat, służąc dziecku, rodzinie, a szczególną radość sprawia
mi świadomość, że mam komu zostawić dorobek swojego
życia, że jest ktoś, kto potrafi poprowadzić i rozwijać naszą
dotychczasową działalność. Nasz pedagog rodzinny, a także
sekretarz Zarządu pani Monika Nałęcz posiada nie tylko kilkunastoletnie doświadczenie, ale również wszystkie cechy i
umiejętności, jakie powinien mieć lider TPD.
Z zadumą wspominam tych, którzy odeszli. Zarówno z
Zarządu Głównego, Mazowieckiego, jak i z Zarządu TPD w
Ciechanowie. Wzorujemy się na nich w naszej codziennej pracy, w której dobro dziecka jest niezmiennym drogowskazem.
A sukces, nawet ten najmniejszy, daje nam wiele zadowolenia
i satysfakcji. Jest w tym coś szlachetnego i pociągającego.
Może między innymi w tym także tkwi siła i nadzieja na dalszą
pomyślną działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Rozmawiała Irena Malanowska
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Z historią na rowerze
100 lat Niepodległej – 100 lat TPD

Kółka się kręcą już 7 lat
W czasie rozważań o poszerzeniu oferty naszego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a było to siedem lat temu, padła propozycja: „ A może rajd rowerowy ?”. I tak to się zaczęło – przypomina początki tej wspaniałej inicjatywy Edward Sacherski,
komandor rajdu i członek zarządu TPD w Ciechanowie.
Pierwszy, historyczny rajd pn. „TPD-owska Brać” odbył
się 29 września 2012 r. na trasie do Chotumia i z powrotem
traktami poprzez leśne ostępy.
W kolejnych latach rajdy zorganizowano pod pomysłowymi
nazwami: „Dwa zamki”, „W żółtych płomieniach liści”, „Tu zaszły
zmiany”, „Lato, zostań na chwilę”, „Z historią na rowerze” , a tegoroczna jazda odbyła się pod hasłem „100 lat Niepodległej”.
Co roku w rajdach uczestniczy 50 osób z rodzinami, z podziałem na 3 grupy rajdowe, co usprawnia przemieszczanie,
zapewnia bezpieczeństwo, zdrową rywalizację. Uczestnicy pokonują trasę o długości 20–30 km, co roku w innym kierunku.
Cele rowerowych eskapad to również promocja aktywnego
spędzania wolnego czasu, popularyzacja roweru jako ekologicznego środka transportu, przyuczanie do bezpieczeństwa
drogowego, pogłębianie więzi rodzinnych, popularyzacja
krajoznawstwa i dokonań „Mojej Ojczyzny” – podkreśla Pan
Stacherski. – Tegoroczny rajd „100 lat Niepodległej” pokazał
uczestnikom naszą ciechanowską obwodnicę ze ścieżką rowerową, nową twarz ulicy Henryka Sienkiewicza, odnowiony
park Marii Konopnickiej z zakątkiem „ojcowskich drzew”, funkcjonalny stadion miejski, pierwszą w mieście stanicę rowerową, plac zabaw z siłownią na Kargoszynie, gdzie wkrótce ma
być również skatepark i pumptrack. Medale i nagrody rajdowe
przyjmowane są z dużym zadowoleniem i satysfakcją.
Następny rok to 100-lecie TPD. Ten wspaniały jubileusz
chcemy uczcić odpowiednio obmyśloną i „godną” trasą z
naszą rajdową piosenką na ustach, którą można śpiewać na
melodię „Gdzie strumyk płynie z wolna”:
„Zielenią pachną drzewa
I czerwiec kwiaty śle,
Posłuchać ptaków śpiewu
Jedziemy z TPD”.

Fot. Archiwum TPD Ciechanów

Bożena Kapczyńska, moja wieloletnia znajoma. Podobnych
osób i gestów jest więcej. Warto odnotować inicjatywę, z
którą wystąpił redaktor Stefan Żagiel, aby w Ognisku Pracy
Pozaszkolnej zorganizować bibliotekę dla dzieci prowadzoną
przez same dzieci. No i biblioteka, dzięki darowanym książkom, już działa. Dzieci były na warsztatach w Powiatowej
Bibliotece Publicznej, gdzie wiele się dowiedziały o znaczeniu
czytelnictwa i prowadzeniu biblioteki. Wspomnę jeszcze, że
pan Stefan Żagiel niejeden raz przekazał na licytacje tomiki
swoich wierszy i limeryków, a uzyskane z nich środki wpłynęły
na nasze konto.
Z kolei pani Wiesława Żagiel, jako Społeczny Rzecznik
Praw Dziecka, bardzo angażuje się w rozwiązywanie problemów rodzinnych i życiowych w rodzinach naszych podopiecznych dzieci. Działalność tepedowska przynosi co dnia różne
problemy, które staramy się wspólnie rozwiązywać na bieżąco
w miarę możliwości. I w wielu sprawach potrafimy pomóc.

Opracowała Irena Malanowska
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Międzynarodowo w świetlicach TPD w Krakowie

Atrakcyjne lato
Chociaż dzieci zostają w czasie wakacji w mieście, to spędzają czas ciekawie i atrakcyjnie. Podróżują interaktywnie po całym
świecie, poznają różne kultury, zwyczaje, potrawy, a przede wszystkim bawią się wspólnie ze swoimi kolegami z różnych krajów.
Co robi Filipińczyk na boisku wśród wychowanków świetlic
TPD w Krakowie? Skąd dzieci wiedzą jak powiedzieć: Cześć!
Jak masz na imię? Dobrego dnia! po hiszpańsku, rosyjsku czy
turecku? Skąd pomysł na warsztaty kulinarne, prezentujące
kuchnię Chin czy Algierii, kuszące cudownym zapachem nie
tylko dzieci w świetlicy, ale i mieszkańców dzielnicy? Co takiego się dzieje w krakowskich świetlicach TPD, że frekwencja
sięga niemalże 100 %?
Okazuje się, że wakacje w mieście nie są nudne, a dzieci,
mimo że zostają w Krakowie, podróżują interaktywnie po całym
świecie, poznając różne kultury, zwyczaje, geografię, kuchnię,
gry i zabawy z najodleglejszych zakątków naszego globu.
Wielokulturowe lato to pomysł na część stacjonarnego
programu wychowawczo-rekreacyjnego dla podopiecznych
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie, realizowanego
nieprzerwanie od 2009 roku. Możliwość taka pojawiła się,
kiedy to 9 lat temu organizacja AISEC wyszła z propozycją
międzynarodowej współpracy. Projekt, pierwotny, jak i kolejne, coroczne edycje, miał na celu goszczenie w świetlicach
TPD, przez okres wakacji, określonej liczby wolontariuszy
zagranicznych, zarówno z krajów europejskich, jak i innych
kontynentów. Choć nie bez obaw, TPD w Krakowie podjęło
to międzynarodowe wyzwanie. Po prawie 10 latach praktyki
nadal przynosi ono wiele satysfakcji kadrze wychowawców i
realizatorów, a dzieciom i młodzieży daje ogromny zastrzyk
radości i doświadczeń życiowych.

W świetlicach środowiskowych
Placówki wsparcia dziennego krakowskiego TPD mają
wieloletnią tradycję działalności w środowisku lokalnym. W
2018 roku, najstarsza z nich – Świetlica TPD Promyczek,
obchodziła swoje 60-te urodziny, podczas gdy najmłodsze z
placówek zostały powołane dopiero w roku 2017. To prawie
700 wychowanków i 12 miejsc finansowanych przez Miasto
Kraków, tworzących na mapie miasta spójny system aktywnej
pomocy opiekuńczo-wychowawczej dla rodzin.
Praca tych placówek TPD skupia się na wychowaniu
dziecka jako jednostki prawidłowo funkcjonującej społecznie. Wśród szczegółowych celów działań należy wskazać
podniesienie poziomu rozwoju dziecka we wszystkich obszarach życiowych, wzrost wiedzy i kompetencji rodzicielskich
rodzin, wzmocnienie więzi wewnątrzrodzinnych oraz poprawę funkcjonowania i zaangażowania rodziny w środowisku
społecznym, szczególnie w lokalnym. Odpowiada również
na doświadczane przez rodzinę trudności w zapewnieniu
optymalnej opieki i odpowiedniego wychowania. Dzięki
szczegółowej diagnozie środowiska i dobraniu adekwatnych działań, przy zindywidualizowanym podejściu, świetlice
środowiskowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie
prowadzą pracę z dzieckiem w taki sposób, aby ograniczyć czynniki zagrażające prawidłowemu rozwojowi dzieci
i młodzieży, dając im szansę na mądre wzrastanie i rozwój.
Równolegle oddziałują na rodzinę,
by mogła wyposażyć dziecko w
zasób kompetencji i umiejętności,
dających mu możliwość zaistnienia
jako pełnowartościowej jednostki
społecznej, zdolnej do osiągania
wartościowych celów i szczęśliwej.
Wśród działań, realizujących cele
placówek, projekty międzynarodowe
zajmują bardzo ważne miejsce. Są
atrakcyjne, zawierają element niespodzianki, dzięki czemu generują
zainteresowanie i wysoką frekwencję
dzieci i młodzieży w świetlicach.

Fot. Archiwum TPD w Krakowie

Dobre praktyki
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w
Krakowie od 2009 roku, współpracując z organizacją AISEC, regularnie gości podczas wakacji zagranicznych wolontariuszy w swoich
świetlicach środowiskowych. Wolontariusze czynnie uczestniczą w
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życiu poszczególnych placówek, prowadzą zajęcia dla dzieci
oraz dzielą się z nimi swoimi pasjami. Codzienny kontakt
z obcokrajowcami pomaga likwidować bariery językowe,
uprzedzenia i stereotypy. Poszerza horyzonty, spojrzenie
na własny potencjał i możliwości, zachęca do działania rozbudza ciekawość życia; pokazuje wychowankom, że świat
nie kończy się na granicach ich dzielnicy, ani na granicach
mentalnych, które wyznaczają im problemy życiowe, rodzinne, rówieśnicze.
Ostatnia edycja projektu AISEC zakończyła się w nietypowym terminie, bo tuż przed rozpoczęciem wakacji. Od maja
2018 placówki TPD gościły w swoich świetlicach wolontariuszy z Filipin, Algierii, Chin, Indii i Stanów Zjednoczonych.
Projekt trwał 6 tygodni. Ośmiu wolontariuszy codziennie towarzyszyło dzieciom podczas zajęć świetlicowych, wszyscy
poznawali wzajemnie swoją kulturę, a podopieczni świetlic
dodatkowo ćwiczyli umiejętności językowe. Tegoroczni goście przygotowali bardzo ciekawe propozycje zarówno dla
najmłodszych, jak i starszych bywalców placówek TPD. Odbywały się warsztaty kulturowe, było dużo muzyki, tańców i
śpiewu oraz warsztatów kulinarnych.
Oprócz uczestnictwa w corocznych projektach z AISEC,
jedna z krakowskich placówek – świetlica TPD „Akademia Młodzieży” – od 2010 roku regularnie gości uczniów
francuskiej szkoły MFR Le Cèdre Maine et Loire. Jest
to współpraca o charakterze wolontariatu rówieśniczego.
Szkoła mieści się w mieście Angers w zachodniej części
Francji. Placówka ma charakter zawodowy, a jej uczniowie
przygotowują się do praktycznej pracy z dziećmi i z osobami starszymi. Do Krakowa przyjeżdżają na dłuższy okres.
Codziennie odbywają praktyki w krakowskich żłobkach i
domach pomocy społecznej. Grupa uczniów – wolontariuszy liczy średnio 15 osób i dwóch wychowawców. Od wielu
lat przychodzi z nimi tłumaczka języka francuskiego pani
Jagoda Maćkowiak. W świetlicy TPD „Akademia Młodzieży”
grupa spędza kilka dni i realizuje wcześniej przygotowane
projekty zajęć sportowych, plastycznych lub kulturowych.
Kontakty i relacje pomiędzy francuskimi uczniami i wychowankami TPD owocują wieloletnimi przyjaźniami, korzyściami językowymi i rozwojowymi.
Do dobrych praktyk w dziedzinie działań międzynarodowych z pewnością należy zaliczyć współpracę innej krakowskiej placówki: świetlicy TPD Chatka Puchatka z organizacją
Opus Dei z Hiszpanii. Współpraca odbywała się w okresie
wakacyjnym w latach 2012–2016. Obecnie, z przyczyn finansowych, została zawieszona, niemniej organizacje pozostają
w kontakcie.
Grupa młodzieżowa z Opus Dei w Walencji, biorąca udział
w corocznym projekcie, to grupa wychowanków zrzeszonych na co dzień w formacji prałatury w małej miejscowości
hiszpańskiej. Ich codzienna praca, założenia, system organizacyjny jest podobny do tych, jakie są realizowane w
polskich placówkach wsparcia dziennego, prowadzonych
jako świetlice środowiskowe. To, co je odróżnia od naszych
świetlic, to przede wszystkim mocne osadzenie w duchu
religijności i poczucie misyjności. Młodzież hiszpańska przyjeżdżała do krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na
zasadzie wolontariatu, aby poświęcając wychowankom TPD
czas i uwagę, przekazywać swoje idee. Na szczególną uwagę
zasługuje autorski arteterapeutyczny projekt psychoedukacyjny, przeprowadzony przez pedagogów: Annę Klechę i niżej
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podpisaną Ewę Stec podczas pobytu hiszpańskiej grupy w
roku 2015. Przez 14 dni dwanaście Hiszpanek w wieku 13–15
lat oraz wychowankowie ze świetlicy TPD Chatka Puchatka
w wieku 7–12 lat spędzali wspólnie na półkolonii 5 godzin
dziennie. Głównym obszarem zainteresowań i obserwacji
osób prowadzących grupy był przebieg procesu integracji
międzykulturowej.
Zrealizowany projekt okazał się sukcesem, szczególnie
na tle podobnych wizyt w latach ubiegłych. Zajęcia arteterapii
poprawiły pracę z grupą, zachęcały do działania i skutecznie
aktywizowały wszystkich uczestników. Staranne przeprowadzenie każdego ćwiczenia nakłaniało ich do przemyśleń i
dawało im dużą satysfakcję. Nawet słaba znajomość języka
angielskiego u opiekunów hiszpańskich nie stanowiła dużej trudności w porozumiewaniu się, ponieważ arteterapia
okazała się bardzo pomocna w pokonywaniu bariery językowej.

Wspieranie wolontariuszy
Po wnikliwych terenowych wizjach lokalnych krakowskich
placówek wsparcia dziennego Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie, przyznała krakowskiemu Towarzystwu Przyjaciół Dzieci
akredytację, dzięki której otrzymaliśmy status organizacji
przyjmującej Wolontariat Europejski EVS, ważny do końca
2020 roku.
Akredytacja, nowe partnerstwo z organizacją STRIM oraz
dofinansowany projekt Erasmus+ „Together we grow” oznaczają w praktyce nowe przedsięwzięcie wolontariackie. Tym
razem projekt jest długoterminowy. Od lipca 2018 roku, przez
okres 12 miesięcy, w codziennej pracy świetlic TPD w Krakowie uczestniczą kolejni zagraniczni wolontariusze, którzy
wyjadą z dziećmi również na wakacje i ferie zimowe. Projekt
stanowi nowe wyzwanie dla TPD w Krakowie: nie będzie już
krótkotrwałą akcją, lecz zostanie wdrożony do całorocznego planu pracy placówek. Będzie to wyzwanie zarówno na
poziomie merytorycznym, jak i organizacyjnym. Czterech
wolontariuszy jest zaangażowanych na co dzień do pracy w
ośmiu świetlicach TPD. Oprócz pracy w placówkach, wolontariusze będą inicjowali przedsięwzięcia kulturalne, integrujące
społeczność TPD w Krakowie.
Oprócz korzyści, wynikających z zaangażowania naszej
organizacji w wolontariat międzynarodowy, są też trudności,
które rzecz jasna trzeba pokonywać. Jedną z nich jest odpowiednia rekrutacja wolontariuszy, których powinny cechować
inicjatywa, chęć do działania, rozumienie celów projektu. W
trakcie realizacji programu staramy się odpowiednio korygować, ukierunkowywać i wspierać ich pracę.
Projekty międzynarodowe, choć niełatwe i generujące
dużo dodatkowej pracy, są bardzo satysfakcjonujące i przynoszą wymierne korzyści wychowankom. Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci w Krakowie stale szuka nowych ścieżek finansowania,
aby działania międzynarodowe nie ograniczały się jedynie do
przyjmowania wolontariuszy w placówkach, ale umożliwiały
wychowankom wypoczynek za granicą, wycieczki, czy wymianę młodzieżową.
Ewa Stec
dyrektor placówek wsparcia dziennego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie
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35 lat ruchu społecznego rodziców dzieci niepełnosprawnych w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

Dla dobra wspólnego
Każdy rok działalności samopomocowej rodziców dzieci z niepełnosprawnościami przynosił nowe pomysły,
inicjatywy i rozwiązania.

Fot. Archiwum TPD

Rok 2018 jest szczególny dla społeczności rodziców
dzieci niepełnosprawnych, bowiem w marcu 1983 roku, a
więc 35 lat temu, powstał Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy Zarządzie
Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od tej daty liczone
są lata społecznej działalności TPD w środowisku rodzin z
dzieckiem niepełnosprawnym, chociaż pojedyncze koła zapoczątkowały tę działalność wcześniej, bo już nawet w 1979
roku. Właśnie ich przedstawiciele oraz inne nieformalne
grupy rodziców powołały do życia – w strukturach organizacyjnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Komitet, który jest
ciągle obecny i nierozerwalnie związany z TPD.
Każdy rok działalności samopomocowej rodziców dzieci niepełnosprawnych przynosił nowe inicjatywy, rozwiązania i pomysły. Przede wszystkim nasze niepełnosprawne
dzieci przestały przebywać wyłącznie w czterech ścianach
domu, ale wyszły na zewnątrz. Pojawiła się idea integracji
ze środowiskiem osób zdrowych, powstały przedszkola i klasy integracyjne, media także coraz więcej uwagi
poświęcają życiu i potrzebom osób niepełnosprawnych.
Stopniowo znikają bariery architektoniczne, co oznacza
dostęp do wyższych uczelni, instytucji kultury, urzędów i

Papież Franciszek odbiera statuetkę „Serce na Dłoni”
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wielu innych miejsc publicznych. Nie dziwią już wycieczki
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jeżdżących do ciekawych miejsc w kraju, jak i za granicę. Wydarzenia te
opisywane są szeroko w „Przyjacielu Dziecka” i innych
wydawnictwach.
Niemniej trudna codzienność rodzin opiekujących się
swoimi niepełnosprawnymi dziećmi wciąż wymaga wsparcia i różnych form pomocy. Dlatego Komitet regularnie
organizuje spotkania, szkolenia i rozmaite imprezy, których
celem jest wychodzenie naprzeciw potrzebom naszego
środowiska i pomoc w ich realizacji.
A oto skromny wycinek z działalności Komitetu w roku
ubiegłym, podejmowany dla dobra wspólnego społeczności niepełnosprawnych w TPD.
W roku 2017
W ubiegłym roku zostały zrealizowane dwa programowe
szkolenia Komitetu: w Lubaniu (maj) i Lubinie (październik)
po kosztach własnych Komitetu i kół uczestniczących w
szkoleniu. Serdeczne podziękowania należą się głównym
organizatorom i gospodarzom tych szkoleń, przewodniczącym kół: Henrykowi Kamykowi z Gryfowa Śląskiego i
Danucie Jełowickiej z Lubina, którzy wraz z zespołem
osób oddanych społecznej działalności stworzyli
szczególną atmosferę w
czasie dni szkoleniowych.
Tematem
wiodącym
szkoleń była edukacja i rehabilitacja w życiu codziennym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. O edukacji
niepełnosprawnych dyskutowaliśmy w Lubaniu, gdzie
bazę szkolenia stanowił
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz jego
uczniowie wraz z kadrą.
Natomiast rozważania o
rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, w których
uczestniczyła również kadra
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terapeutyczna, podjęliśmy w Warsztatach Terapii Zajęciowej
„Promyk i Słoneczko” w Lubinie.
„Serce na Dłoni” dla Papieża Franciszka
W dniach 9-19 września 2017 r. przedstawiciele Komitetu oraz członkowie kół z kraju uczestniczyli w wyjeździe
studyjnym do Włoch szlakiem miejsc kultu religijnego Kościoła katolickiego oraz architektury miast włoskich, poznając również trasy turystyczne oraz różne miejsca rekreacji
dostosowane do możliwości osób niepełnosprawnych.
Zwiedzano oraz poznawano m.in. Rzym, Watykan, Padwę,
Rimini, San Marino, Wenecję.
Jednak najsympatyczniejsze i najważniejsze przeżycie
uczestników wyjazdu to osobiste, niezapomniane uczestnictwo w Audiencji Generalnej Ojca Świętego Papieża
Franciszka na placu św. Piotra w środę, 13 września. Podczas tej audiencji grupa rodziców oraz niepełnosprawnej
młodzieży przekazała Ojcu Świętemu statuetkę Komitetu
TPD „Serce na Dłoni” oraz list, zawierający wyrazy dziękczynienia i umiłowania, z prośbą o udzielenie błogosławieństwa.
W następnym dniu po Audiencji Generalnej uczestnicy
wyjazdu spotkali się na Mszy Świętej u Grobu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Serdeczne podziękowania za zorganizowanie tej integracyjnej pielgrzymki, ogrom pracy oraz dbałość i troskę o
uczestników należą się sekretarzowi Komitetu Antoniemu
Piątkowi, którego obszerne relacje z tych pielgrzymek
oraz innych wycieczek i rajdów publikowane są w licznych
wydaniach „Przyjaciela Dziecka”, o ostatniej pielgrzymce
można przeczytać w numerze 7-12/2017 PD. Ukoronowaniem odbytej pielgrzymki, a także misji integracyjnej rodziców dzieci niepełnosprawnych skupionych wokół naszego
Komitetu jest odpowiedź z Watykanu (opublikowana w tym
samym numerze PD), w którym zawarte są miłe i sympatyczne słowa podziękowania za nasze uczestnictwo, list i
przekazany dar.

Niezbędnik
Komitet, realizując swoją uchwałę z 2014 roku, wydaje cykliczny informator pt. „Niezbędnik działalności
społecznej”. W roku 2017 ukazały się dwa numery (9 i
10) „Niezbędnika”. Ponadto członkowie Komitetu i kół
umieszczają swoje opracowania i fotografie w czasopiśmie TPD „Przyjaciel Dziecka”. Komitet na bieżąco
uzupełnia historię ruchu społecznego rodziców dzieci
niepełnosprawnych w TPD w ramach kontynuacji własnego opracowania poświęconego 35-leciu działalności.
Opracowanie jest sukcesywnie uzupełniane według kalendarium wydarzeń i kolejnych opisów lat działalności.
Wypowiedzi oraz różne relacje członków Komitetu i kół
zamieszczane się również w innych publikacjach wydawanych przez koła lub oddziały TPD.
Odznaczenia
Za wybitne zasługi dla działalności społecznej w środowisku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, Prezydent RP
Andrzej Duda przyznał rodzicom – liderom ruchu społecznego rodziców dzieci niepełnosprawnych w Towarzystwie
Przyjaciół Dzieci Krzyże Zasługi, które zostały im wręczone
podczas Uroczystej Gali w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, a aktu dekoracji
dokonał Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.
Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczone zostały: Lidia
Pereniuk, Wanda Popadeńczuk, Barbara Zinów, Danuta
Jełowicka, Barbara Wolska, Wiesława Chatała, Bronisława Kuchmister, Halina Skupin. Z tej okazji panie
odebrały liczne serdeczne gratulacje i podziękowania za
wytrwałość w działaniu.
Szczególnym dowodem uznania społecznej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych jest także przyznanie przez arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolitę
wrocławskiego, niżej podpisanemu Józefowi Bogdaszewskiemu medalu św. Jadwigi Śląskiej, co ma tym
większą wagę, że nastąpiło w Roku Jubileuszu 750-lecia
Jej Kanonizacji.
100-lecie TPD

Fot. Archiwum TPD

Powstanie Komitetu przed 35 laty było zaczątkiem
szerokiego rozwoju ruchu społecznego rodziców dzieci
niepełnosprawnych w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Od
początku promujemy nasz ruch poprzez informacje, szkolenia, konferencje, imprezy okolicznościowe i inne formy
działalności. Informując szeroko o naszych problemach i
działalności, popularyzujemy w społeczeństwie wiedzę o
nich oraz wizerunek rodziców dzieci niepełnosprawnych,
naszych kół oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i jego
osiągnięć, które od 100 lat są sukcesywnie wzbogacanie
o nowe inicjatywy.
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak z laureatkami
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Józef Bogdaszewski
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Pomoc medyczna i psychologiczna koncentruje się na niepełnosprawnym dziecku, a przecież pilnie pomocy
potrzebują także rodzice. Potrzebne są ośrodki wsparcia w małych miastach i na wsiach.

Wspólne szukanie rozwiązań

Fot. I. Malanowska

Rozmowa z Henrykiem Kamykiem, przewodniczącym Koła Pomocy Dzieciom, Rodzicom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Lubaniu
W ubiegłym
roku Koło Pomocy Rodzicom
i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Lubaniu obchodziło
40lecie działalności. Jakie były
motywy powstania Koła?
Wiele
się
można dowiedzieć z zachowanych archiwalnych dokumentów i rozmów
z osobami, które tworzyły podwaliny działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w naszej lubańskiej szkole specjalnej. W roku 1977 jeszcze obowiązywała nazwa Państwowy
Zakład Wychowawczy, później przekształcony w Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu. Głównym motywem powstania Koła było zaktywizowanie i zachęcenie
rodziców do szukania wspólnych rozwiązań instytucjonalnych i środowiskowych, które zbliżyłyby życie „zakładowe”
wychowanków, zwłaszcza grupy mieszkającej w internacie,
do klimatu rodzinnego. Koło umożliwiało zaangażowanie
sporej grupy nauczycieli i rodziców do wspólnego działania,
pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na działalność opiekuńczo-wychowawczą w Zakładzie.
Dlaczego przy nazwie Koła zaczęła pojawiać się również nazwa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci?
W zachowanych dokumentach po raz pierwszy nazwa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pojawia się 16 września 1974
roku, kiedy to powołano Komitet Opiekuńczy Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci przy Państwowym Zakładzie Wychowawczym
w Lubaniu. Po trzech latach działania Komitet postanowiono
w roku szkolnym 1977/78 przekształcić w koło Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci przy PZW. Koło weszło również w struktury
działającego Zarządu Powiatowego TPD w Lubaniu.
Na czym polega współpraca Koła ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym?
Współpraca ukierunkowana jest na poprawę warunków
życia społecznego, rewalidacji, rehabilitacji uczniów - wychowanków. Przejawia się to między innymi w różnych formach
wypoczynku i rekreacji, dzięki którym rozwijamy zainteresowania wychowanków, na przykład plastyczne, muzyczne czy
sportowe. Organizujemy imprezy integrujące uczniów niepełnosprawnych ze sprawnymi rówieśnikami. Podejmujemy
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starania o pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych
na doposażenie sal dydaktycznych i rehabilitacyjnych. W
efekcie warunki nauki, rehabilitacji i pobytu uczniów w szkole
ulegają systematycznej i zauważalnej poprawie.
Jubileuszowe uroczystości trwały dwa dni, były bogate
i urozmaicone.
W ciągu 40 lat nasza społeczna działalność została dostrzeżona przez przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, instytucji, organizacji, parlamentarzystów i mieszkańców.
Świadczy o tym choćby to, że licznie uczestniczą w naszych
imprezach. Wspomagają także naszą działalność udzielając
pomocy finansowej i rzeczowej. Członkowie Koła są doceniani i wyróżniani przez władze samorządowe i TPD. Sukcesy i
osiągnięcia naszego Koła przedstawiane są w programach
regionalnej telewizji, w prasie lokalnej oraz na samorządowych
stronach internetowych. Bardzo dobrze układa się nasza współpraca z placówkami oświatowymi dla dzieci zdrowych, częste
są wspólne spotkania integracyjne. W trakcie uroczystości
z okazji 40-lecia Koła usłyszałem o naszej działalności wiele
pozytywnych opinii, ktoś nawet stwierdził, że jesteśmy ambasadorami powiatu lubańskiego. To miłe i satysfakcjonujące.
Zwłaszcza, że wychowywanie dzieci niepełnosprawnych nie jest łatwym zadaniem. Jak wygląda codzienność
w środowisku rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi?
Po przyjściu na świat dziecka niepełnosprawnego w życiu rodziny zachodzą poważne zmiany. Rodzice przeżywają bardzo silne, negatywne emocje. W rezultacie ulegają
zakłóceniu relacje między członkami rodziny, co powoduje
konsekwencje zarówno w sferze oczekiwań emocjonalnych,
jak i w codziennym życiu praktycznym. Codzienność w życiu
rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w dużej mierze zależy od rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz jego wieku.
Głównym zadaniem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju
swojego dziecka, co oznacza prowadzenie na bieżąco, czyli
codziennie, wszechstronnej rehabilitacji, utrzymywanie kontaktów z innymi osobami, przeciwdziałanie skutkom niepowodzeń, umożliwienie zdobywania wszechstronnej wiedzy itp.
Rodzice ponadto muszą zadbać o to, aby dziecko rozumiało
takie pojęcia jak dobro i zło, nauczyć radości, której źródłem
jest dawanie i otrzymywanie miłości. Są sprawy szczególnie
trudne, jak uświadomienie dziecku sensu cierpienia, bólu,
ograniczeń fizycznych czy materialnych. To także ogromna
odpowiedzialność, bo w największej mierze od rodziców
zależy, czy dziecko niepełnosprawne będzie miało w przyszłości udział w życiu społecznym, czy też pozostanie z dala
od kontaktów z otoczeniem.
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Na czym polega wspomagająca rola Koła?
Głównym celem w naszej społecznej działalności jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Członkowie Koła mogą
mieć wpływ na postawę rodziców, zmienić ich motywacje do
leczenia i rehabilitacji dzieci, pomóc w znalezieniu właściwej
placówki leczniczej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej. Mogą liczyć na wsparcie przy rozwiązywaniu różnych problemów
wychowawczych, społecznych, finansowych. Skuteczność
podjętych działań przekonuje rodziców o słuszności celów,
jakie sobie stawiają. Najważniejszy z nich to dobro dziecka
bez względu na stan zdrowia czy status społeczny.
Jak ocenia Pan, w ciągu minionych lat, postęp w opiece
nad dziećmi niepełnosprawnymi?
Na pewno możemy mówić o postępie w tej dziedzinie, choć
jest on wciąż niewystarczający. Problemy, jakie napotykają rodzice z dzieckiem niepełnosprawnym znam od 30 lat. Należy
odnotować, że poprawiła się sytuacja materialna rodziców,
wzrosły zasiłki dla matek opiekujących się dzieckiem, jest też
500+. To zauważalne zmiany pozytywne. Ale wciąż są sprawy
do załatwienia. Nadal długo, w niektórych wypadkach nawet
kilka miesięcy, oczekuje się na wizyty lekarskie w poradniach
specjalistycznych. W gminach i małych miastach brakuje
jednostek organizacyjnych zajmujących się tylko osobami
niepełnosprawnymi; z badań PENTOR wynika, że prowadzi je
zaledwie około 5% gmin, widać więc, jak wiele jest do zrobienia. Potrzebne są na przykład odpowiednie formy wczesnego
wsparcia dla rodziców, rzetelna informacja o poradnictwie – z
adresem, telefonem itp., organizowanie treningów umiejętności, spotkania w grupach wsparcia połączone z działalnością
organizacji pozarządowych. Gminy mogłyby wiele pomóc,
na przykład zabiegając o pozyskiwanie funduszy unijnych na
rzecz osób niepełnosprawnych, bardziej sprzyjając współpracy z organizacjami pozarządowymi. Należałoby również
przywrócić dofinansowanie do tak potrzebnych turnusów
rehabilitacyjnych, tak jak to było w pierwszych latach XXI
wieku, kiedy to co roku otrzymywaliśmy dofinansowanie do
tych turnusów. Przegląd tych i innych potrzeb wskazuje na
konieczność stworzenia ogólnokrajowego systemu pomocy
osobom z niepełnosprawnością i ich rodzicom, który zlikwidowałby obecne uciążliwości i zapewniłby odpowiednie formy
wsparcia. Ostatnio zostały podjęte decyzje, które powinny
pomóc w szybszym rozwiązywaniu tych problemów.
Jest pan ojcem dwóch niepełnosprawnych synów,
nauczycielem i jednocześnie przewodniczącym Koła. Jak
pan godzi te role?
Najważniejsze jest rozplanowanie czasu: dnia, tygodnia,
choć i tak niektórymi sprawami np. TPD zajmuję się późnym wieczorem, nieraz po godzinie dziesiątej. Działalność
społeczną rozpocząłem po dziesięciu latach wychowywania
niepełnosprawnych dzieci. W moim przypadku ważne było to,
że chciałem pomagać, przekazać swoje doświadczenia innym
rodzicom w podobnej sytuacji. Bardzo ważną rolę pełni moja
małżonka, bez jej pomocy nie pogodziłbym wszystkich ról.
Duży wpływ na moje zaangażowanie i chęć działania mieli i
mają rodzice uczniów i nauczyciele, którzy również poświęcali
swój wolny czas działalności w naszym Kole. Moja dewiza w
pracy społecznej brzmi: „Samemu można zrobić niewiele, w
zgranej grupie można osiągnąć bardo dużo”. Obecnie, odkąd
przeszedłem na emeryturę, jest mi łatwiej.
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Lubi pan w przemówieniach cytować aforyzmy. Który
jest najbardziej przez pana ulubiony?
Ulubionym moim powiedzeniem jest: „Nie ma ludzi niezastąpionych”. A ojciec często mi mówił: „Synu, słowo ważniejsze od pieniądza”, z nim też się utożsamiam.
Jakie sprawy i problemy dotyczące środowiska rodzin dzieci niepełnosprawnych uważa pan za szczególnie
ważne?
Z mojego doświadczenia i obserwacji rodziców dzieci niepełnosprawnych wynika, że wymagają oni pomocy w przystosowaniu się do nowej, trudnej sytuacji. W przekonaniu wielu osób
profesjonalnie związanych z problematyką rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym, potrzebne jest wsparcie nie tylko materialne,
ale również psychologiczne. Bardzo często, w przypadku narodzin dziecka niepełnosprawnego, opieka oraz pomoc medyczna
i psychologiczna koncentruje się na dziecku, a zapomina się, że
pilnej pomocy potrzebują także rodzice. Potrzebne są ośrodki
wsparcia dla rodzin w małych miastach i na wsiach.
Szkoła wzbogaciła się niedawno o nowocześnie wyposażoną salę integracji sensorycznej. Stało się to możliwe
dzięki darowiźnie TVP „Reklama Dzieciom”. W jaki sposób
Koło przyczyniło się do tego sukcesu?
W naszym Ośrodku funkcjonuje wiele pracowni: komputerowa, logopedyczna, techniczna, gospodarstwa domowego, sala
doświadczania świata, sala gimnastyczna, sala rehabilitacyjna.
Aby rozszerzyć możliwości Ośrodka w zakresie rehabilitacji i rewalidacji, postanowiono utworzyć salę integracji sensorycznej.
W roku 2015 Zarząd Koła TPD przy SOSW w Lubaniu złożył
wniosek o przyznanie darowizny w ramach akcji charytatywnej
„Reklama Dzieciom” na zadanie: „Utworzenie sali integracji sensorycznej”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, z
terminem realizacji zadania do końca czerwca 2017 roku. Za
wszystkie działania administracyjne, czyli składanie zamówień,
podpisywanie umów, sprawozdanie merytoryczne, rozliczenia
finansowe itp. odpowiadał Zarząd Koła.
W jakim stopniu to nowe wyposażenie sali pomoże
dzieciom?
Zajęcia na sali integracji sensorycznej mają na celu wyrównywanie problemów emocjonalnych i społecznych wynikających najczęściej z zaburzonych zmysłów uczniów. Trzeba
pracować nad pobudzeniem, stymulacją poszczególnych
zmysłów: motoryki dużej, motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej itp. Ważne jest hamowanie i eliminowanie,
drogą stymulacji, negatywnych bodźców tj. nadpobudliwości
psychoruchowej, trudności koncentracji uwagi. Można to osiągnąć, dostarczając odpowiednich bodźców poszczególnym
zmysłom w trakcie zabawy i ćwiczeń. Korzystając z pracowni
sensorycznej, zapewniamy harmonijne wspomaganie rozwoju
dziecka oraz pomoc w przezwyciężaniu ich dysfunkcji. Bazą
rehabilitacji, czy – inaczej rewalidacji jest ciało dziecka, potrzebne jest jego emocjonalne rozładowanie i wyciszenie. W
tym celu pracownia została wyposażona w sprzęt działający
fizycznie przede wszystkim na całe ciało rehabilitowanego.
Plany na przyszłość?
Wiele zadań realizujemy cyklicznie co roku i na pewno
będziemy je nadal podejmować. Wprowadzane zmiany dotyczą scenariusza, miejsca realizacji, liczby uczestników. Wśród
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organizowanych wydarzeń na szczególną uwagę zasługują:
Regionalny Przegląd Piosenki „Nieprzetartego Szlaku” i Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych w Lubaniu, XXVIII
wystawa prac plastycznych naszych wychowanków, udział
w Przeglądzie Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych w Brunowie, udział w Przeglądzie Twórczości
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Słupsku, udział w
Olimpiadach Specjalnych w takich dziedzinach jak lekkoatletyka, tenis stołowy, pływanie, piłka nożna, wyjazdy na treningi
nart biegowych do Jakuszyc, w tym start w Biegu Piastów,
organizacja wycieczek autokarowych i rajdów, pożegnanie
absolwentów, Dzień Dziecka, Mikołajki, jasełka bożonarodzeniowe, spotkania wigilijne w klasach, przygotowania i uczestnictwo w jarmarkach bożonarodzeniowych i wielkanocnych
odbywających się co roku w Lubaniu.

Współpracujemy również ze Schroniskiem dla Zwierząt w
Przylasku. Organizowana jest zbiórka karmy oraz używanych
kołder. Zebrane artykuły grupa dzieci i młodzieży dostarcza
do schroniska. W czasie pobytu w schronisku podopieczni
wyprowadzają psy na spacer, bawią się z nimi pod nadzorem
pracowników schroniska.
Oczywiście jesteśmy otwarci na nowe pomysły, więc jeśli się takie pojawią, postaramy się je zrealizować. Dodam
jeszcze, że nasze osiągnięcia zawdzięczamy wspólnej pracy,
pomocy koleżanek i kolegów, którym za ich bezinteresowny
wysiłek należą się serdeczne podziękowania.
Rozmawiała Irena Malanowska
Lubań – miasto w województwie dolnośląskim liczące ponad 22 tys. mieszkańców.

O TPD na wystawie w warszawskiej Zachęcie

„Przyszłość będzie inna”
Odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918 przyniosło niezwykłe ożywienie życia społecznego. Jednocześnie
napływ silnych w tym czasie w Europie modernistycznych idei
nowego obywatela, jego miejsca w otoczeniu oraz roli tego
otoczenia, doprowadził do powstania ruchów, których celem
było propagowanie i wdrażanie nowych koncepcji w budownictwie mieszkaniowym, wychowaniu dzieci czy też w aktywnym
spędzaniu wolnego czasu, wynikającym z nowo uzyskanego
prawa do wypoczynku.

Działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (wówczas
RTPD) wpisywała się doskonale w te nowe koncepcje, walcząc o godność i zdrowie dziecka, dotychczas marginalizowanego. Dotyczyło to szczególnie dzieci robotników i dzieci
chłopskich, często chorych (jak oceniał Stefan Żeromski, co
czwarte dziecko robotnicze miało gruźlicę), pozbawionych
warunków do nauki, nie wspominając o wypoczynku. Towarzystwo roztaczało nad tymi dziećmi opiekę, tworząc dla
nich świetlice i czytelnie, w których dzieci mogły się uczyć,
zapewniając dożywianie, a także organizując kolonie, czyli
wdrażając współczesne idee, według których ma zostać zachowana zdrowa proporcja między pracą a wypoczynkiem,
a wypoczynek ów ma zbliżać do natury, a przede wszystkim
być aktywny. Dwudziestolecie międzywojenne to czas fascynacji sportem i jego aktywnym uprawianiem przez wszystkie
warstwy społeczne, również grupy dotychczas wykluczane,
m.in. robotników, kobiety, dzieci.
Wystawa była otwarta od 24 lutego do 27 maja 2018 roku,
ale warto o niej pamiętać, gdyż nie tylko ilustrowała powyższe idee, m.in. sięgając do archiwów RTPD, szczególnie aktywnego w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM)
na Żoliborzu, gdzie modernistyczne koncepcje wdrażane
były eksperymentalnie, a zarazem modelowo.
Szczególnie w kontekście nadchodzącego stulecia naszej
działalności warto spojrzeć wstecz, by przypomnieć, jak istotna i ważna była to działalność, ale także – jak łączyła się ona
z aktualnymi w owym czasie problemami społecznymi i w jaki
sposób na nie odpowiadała.

Fot. M. Kwiatek

Marta Kwiatek
PRZYSZŁOŚĆ BĘDZIE INNA
WIZJE I PRAKTYKI MODERNIZACJI SPOŁECZNYCH PO ROKU 1918
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
https://zacheta.art.pl/pl/wystawy/przyszlosc-bedzie-inna
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Trzecia edycja Żółtego Talerza

Fot. I. Malanowska

Od września tego roku w świetlicach środowiskowych i
szkołach rozpocznie się III edycja programu Żółty Talerz, realizowanego we współpracy z Caritasem, Towarzystwem
Przyjaciół Dzieci, Polskim Czerwonym Krzyżem i Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce. Kulczyk Foundation
zapewni do końca sierpnia blisko 15 tysiącom dzieci w
310 placówkach zdrowe i regularne posiłki. Będzie to dwa
razy więcej niż w poprzednich dwóch edycjach łącznie.
Razem w całym kraju w świetlicach środowiskowych i w
szkołach zostanie wydanych ponad 2 miliony 700 tysięcy
posiłków.
– Chcemy – powiedziała prezes i pomysłodawczyni
Żółtego Talerza Dominika Kulczyk podczas inauguracji
trzeciej edycji programu – żeby posiłki dla dzieci były
pełnowartościowe i zdrowe. Żółty Talerz to polski program
dla polskich dzieci, żeby zdrowo rosły i miały siłę na udźwignięcie codziennych obowiązków i zabawę.
Z kolei prezes ZG TPD Wiesław Kołak podziękował za
wspaniałą inicjatywę Fundacji, służącą dzieciom. Poinformował także o obchodach w przyszłym roku jubileuszu
100-lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które
w ciągu całego czasu swojej działalności podejmowało
różnorodne przedsięwzięcia dla dobra dzieci. Dodał, że
wręczone kwiaty są potwierdzeniem przyznanego Dominice Kulczyk najwyższego odznaczenia: Medalu dr. Henryka
Jordana za działalność prozdrowotną i sportową.
– Żółty Talerz to projekt unikalny w skali kraju – podkreśliła dyrektor programu Wioleta Szafryna, - bo po raz
pierwszy tak duże i skuteczne w niesieniu pomocy orga-

Fot. I. Malanowska

Jeść smacznie i zdrowo

nizacje zawiązały tego typu sojusz. Dziękujemy im za to,
że są z nami.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa w programie – dodała Natalia Więcławska, kierowniczka Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD na warszawskim
Bemowie, która przyprowadziła na inaugurację grupę dzieci. – Dzięki Żółtemu Talerzowi możemy wzbogacić posiłki
dla naszych podopiecznych o niezbędne warzywa, owoce,
zioła i inne produkty, na które przedtem nie było nas stać.
Przy okazji nasi podopieczni dowiadują się o znaczeniu
dla zdrowia witamin i minerałów, również rodzice chętnie
uczestniczą w imprezach i zajęciach na te tematy.
Merytorycznie wspomaga Fundację Wydział Nauk
o Żywieniu Człowieka i
Konsumpcji SGGW. Eksperci uczelni przygotowali
listę produktów dostosowanych do potrzeb dzieci oraz
materiały edukacyjne na temat zdrowego żywienia dla
uczniów i rodziców.
Ponadto w warszawskiej Pracowni Efektu Domina odbędą się warsztaty
dla koordynatorów z ponad
300 placówek uczestniczących w programie, podczas których dowiedzą się,
jak atrakcyjnie i smacznie
przygotowywać potrawy
dla dzieci.
Irena Malanowska
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Projekt realizowany w zachodniopomorskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

Droga do domu
Chodzi o przywrócenie właściwych relacji między rodzicami a dzieckiem, tak aby rodzina mogła dalej funkcjonować samodzielnie i bez zaburzeń. Wtedy nie trzeba kierować dzieci do pieczy zastępczej, czyli na przykład do domu dziecka czy innych
form opieki całkowitej, a wiele dzieci będzie mogło wrócić do swoich własnych rodzin.
Od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci wspólnie z Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizującego, którego utworzenie i afiliowanie
przy Zarządzie Głównym TPD wynikało przede wszystkim
z potrzeby poszukiwania sprzymierzeńców do działania na
rzecz dzieci biednych, pozbawionych odpowiedniej opieki
w domu rodzinnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zaczęło zakładać środowiskowe ogniska wychowawcze. Brakowało placówek, które w swoich programach
kładłyby nacisk na pracę wychowawczą z dziećmi oraz z ich
rodzicami. Celem środowiskowych ognisk wychowawczych
było wypełnienie tej luki i wdrożenie takiego modelu opieki,
który skutecznie niwelowałby niedomagania wychowawcze
rodziców, chroniąc dzieci przed tak zwanym wykolejeniem
się, i w konsekwencji nierzadko znalezieniem się w domu
dziecka, rodzinie zastępczej czy innej placówce opieki całkowitej. Pracy ognisk od początku przyświecało hasło, którego
autorem jest prezes ZG TPD i przewodniczący KKWR Wiesław
Kołak: „Zróbmy wszystko, aby dzieci mogły wychowywać się
w rodzinach własnych”. Z czasem ognisk przybywało, w roku
2004 było ich już blisko 400 w kraju, zapewniając opiekę około
16 tys. dzieci. Jednocześnie, dzięki współpracy z wybitnymi
specjalistami w dziedzinie pedagogiki i resocjalizacji opracowywano programy do realizacji w środowiskowych ogniskach
wychowawczych, których celem było zapewnienie wychowankom możliwości osiągnięcia dobrego startu życiowego.
Do podstawowych zadań ognisk należy udzielanie dzieciom
pomocy w nauce, zagospodarowanie ich czasu wolnego,
utrzymywanie kontaktu z rodziną i szkołą, organizowanie
zajęć artystycznych, muzycznych, sportowych, wycieczek,
wyjazdów na kolonie itp.
Po kilku latach funkcjonowania ognisk prof. Lesław
Pytka stwierdził, że ich wielkim walorem jest oddziaływanie na młodzież i rodziców w ich naturalnym środowisku;
zapobiegają i eliminują zjawiska dewiacyjne wychowawczo
i społecznie, takie jak przestępczość, alkoholizm czy narkomania, jednocześnie potrafiąc całościowo podchodzić do
problemów dziecka i rodziny. Efekty pracy ognisk zostały
obszernie opisane w pracach wychowanków i wychowawców nadesłanych na konkursy literackie organizowane
przez KKWR oraz w listach publikowanych w czasopiśmie
„Ognisko”, reaktywowanym od niedawna jako wydanie
internetowe.

Pedagog rodzinny
Jednym z ważnych programów opracowanych przez
KKWR i realizowanych w ogniskach był Pedagog rodzinny.
Jednak program ten nie mógł zostać szerzej upowszechniony
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z prozaicznego powodu, jakim był brak funduszy na zatrudnienie pedagogów. Z tego samego powodu zaczęła maleć
liczba środowiskowych ognisk wychowawczych TPD, a te
które pozostały, były zmuszone ograniczyć zakres swojej działalności. Mimo wszystko, w ciągu kilkunastu lat intensywnych
starań o rozwój ognisk i ich oddziaływanie wychowawcze,
niewątpliwe stały się takie osiągnięcia, jak uzyskiwanie przez
niemal sto procent wychowanków promocji do następnych
klas oraz wyeliminowanie konieczności umieszczania dzieci
w domach dziecka i w innych placówkach, co oznaczało oderwanie od rodziców. „Dzieci gorszych szans” (autorem tego
określenia jest W. Kołak), dzięki uczęszczaniu do ogniska i
korzystaniu z wielu atrakcyjnych form zajęć, uzyskują lepsze
warunki życiowego startu, zdobywają wykształcenie, zawód
i zakładają rodziny.

Druga szansa
Szansa na ponowne wdrożenie funkcji pedagoga rodzinnego pojawiła się na początku ubiegłego roku dzięki projektowi
„Droga do domu”, realizowanemu w dziewięciu placówkach
wsparcia dziennego tj. w środowiskowych ogniskach wychowawczych w Szczecinie i pięciu placówkach w Koszalinie. W
„Raporcie z realizacji projektu w 2017 roku” czytamy, że założeniem projektu jest objęcie kompleksową opieką rodzin będących w kryzysie, borykających się z różnorodnymi problemami,
przede wszystkim zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy
zastępczej lub placówkach opieki instytucjonalnej. I co bardzo
ważne – chodzi również o umożliwienie powrotu z tych form
opieki do środowiska rodzinnego. Ze wsparcia przewidzianego
w projekcie korzysta 200 rodzin.
Ogromną rolę w tej pracy z rodziną odgrywają pedagodzy
rodzinni. Przy czym podkreśla się w Raporcie, że idea pedagoga rodzinnego jako wyodrębnionej instytucji, uzupełniającej dotychczasowy system pomocy i opieki środowiskowej,
zrodziła się z doświadczeń środowiskowych ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Pedagog rodzinny,
według tych doświadczeń oraz programów opracowanych
przez KKWR, dąży do osiągnięcia takich celów, jak poprawa
komunikacji i relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, rodzicami i instytucjami wychowawczymi wspierającymi rodzinę,
poprawa zachowań, umiejętności rozwiązywania problemów
i konfliktów wewnątrzrodzinnych np. sposobów wyrażania
emocji, podniesienie poziomu kultury osobistej członków
rodziny. Pedagog rodziny w szczególności pomaga dziecku
w zwiększeniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w domu i poza nim, wyrażania własnych potrzeb i
problemów, uczy dziecko zwracania się o pomoc i korzystania z niej.
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– Nasi pedagodzy rodzinni nie są pracownikami socjalnymi
– podkreśla Zygmunt Pyszkowski, prezes zachodniopomorskiego TPD. – Od nich nie zależy na przykład wysokość zasiłków, jakie otrzyma rodzina. Chodzi wyłącznie o przywrócenie
właściwych relacji między rodzicami a dzieckiem, tak, aby po
zmianach rodzina mogła dalej, ale już samodzielnie, czyli bez
zaburzeń, funkcjonować.
– Wsparcie w projekcie „Droga do domu” – dodaje Henryk
Zabrocki, prezes TPD w Koszalinie – ukierunkowane jest na
ograniczenie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych
i powrót z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. W tym
celu rodziny otrzymują pomoc pedagogów rodzinnych, których
działania wspierające rodzinę mają uchronić dziecko przed
umieszczeniem w rodzinie zastępczej

Wsparcie w ogniskach TPD
Realizacja projektu odbywa się w oparciu o środowiskowe ogniska wychowawcze TPD, których 80 znajduje
się w województwie zachodniopomorskim (na około 300
w kraju). Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od lat zabiega, aby
znaczenie placówek wsparcia dziennego było doceniane.
Niestety, jak mówi Z. Pyszkowski, Ustawa o wspieraniu
rodziny zmarginalizowała ich rolę, na korzyść placówek
samorządowych, a nie prowadzonych przez organizacje
pozarządowe. Gminy jednak nie mają obowiązku prowadzenie placówek wsparcia dziennego, i większość z nich
się tego nie podejmuje, co jest ze szkodą dla dzieci i rodzin.
– Obecnie zmieniła się nieco rola tych placówek – wyjaśnia
Z. Pyszkowski. – Dawniej wsparcia wymagały rodziny, których członkowie – matka, ojciec, starsze rodzeństwo – mieli
problemy z alkoholizmem, narkomanią czy przestępczością.
Dzisiaj rodzina potrzebuje pomocy z różnych innych przyczyn. Na przykład z powodu wielodzietności, niezaradności,
wykluczenia społecznego lub pracy znacznie oddalonej od
miejsca zamieszkania, co oznacza brak opieki nad dziećmi
często do godzin wieczornych.
– Jeżeli chcemy pomóc rodzinie – podkreśla – trzeba ją
traktować w sposób partnerski i zmiany proponować z dużym wyczuciem. Tak właśnie działają pedagodzy rodzinni.
Jako działacze TPD stoimy na stanowisku, że wyjściem z
sytuacji nie jest odbieranie dzieci rodzicom, kierowanie spraw
do sądu, ustanawianie restrykcji i rozwiązywanie problemów
pedagogicznych metodami policyjnymi, lecz konsekwentna
praca nad właściwymi relacjami w rodzinie. Bywa to trudne,
czasochłonne, ale przynosi rezultaty. Dla dziecka nie ma nic
bardziej wartościowego od życia w rodzinie naturalnej. Liczba
dzieci, które pozostają poza rodziną biologiczną, nie maleje.
Co oznacza, że system obowiązujący obecnie w kraju nie jest
wydolny. Wymaga więc wsparcia, które proponujemy, wdrażając nasz program „Droga do domu”.

Oczekiwania rodziców
Przystępując do programu zadano jego beneficjentom (rodzicom) pytania o to, czego spodziewają się po uczestnictwie
w tym przedsięwzięciu. Większość rodziców odpowiedziała,
że oczekuje poprawy funkcjonowania rodziny w codziennych
relacjach; poprawy relacji z dorastającym dzieckiem; zrozumienia, jak z dziećmi postępować w różnym wieku i jak wytłumaczyć dzieciom, po co jest nauka; pomocy w powrocie córki
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do domu z zawodowej pieczy zastępczej, pomocy w opiece
nad nią, pomocy prawnej przy toczącej się sprawie sądowej;
uczęszczania dzieci do ogniska; pomocy w odrabianiu lekcji;
pomocy w odchudzaniu i kształtowaniu zdrowych nawyków
żywieniowych; pozyskania umiejętności współpracy z instytucjami, zwiększenia motywacji do życia.
Jak widać, wachlarz wskazanych w odpowiedziach problemów jest szeroki i dotyczy różnych dziedzin życia, a także
tego, jakie rodzice mają oczekiwania wobec pedagogów.
Skuteczność ich pracy i wysokie kwalifikacje potwierdzają
powroty dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych,
jak również wstrzymanie w wielu przypadkach procedur
umieszczania dzieci w pieczy zastępczej bądź instytucjonalnej. Pedagodzy rodzinni współpracują z instytucjami
zajmującymi się wspieraniem rodziny: ze szkołami, policją,
kuratorami, służbą zdrowia i innymi, zależnie od potrzeb.
Warto zauważyć, że podczas ich pracy znacznie wzrosła
liczba dzieci w placówkach wsparcia dziennego, a zajęcia
socjoterapeutyczne prowadzone w każdej z nich znacząco
wpłynęły na zmianę zachowania wychowanków oraz na ich
samoocenę i relacje w grupie. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się również warsztaty dla rodziców, o czym świadczy
frekwencja na zajęciach oraz pozytywne odpowiedzi na pytania ankietowe. Znaczna większość beneficjentów zauważa
efekty wspólnie podjętych działań i ma zamiar w dalszym
ciągu w nich uczestniczyć. Działania pedagoga rodzinnego
na co dzień ilustruje rozmowa, którą przeprowadziła koordynator pedagogów rodzinnych Magdalena Wilk z Panią
Katarzyną (imię zmienione), matką ośmiorga dzieci, z których
czworo przebywało w rodzinie zastępczej.
Oto fragmenty tego wywiadu:
Jaka jest rola pedagoga rodzinnego w Pani życiu?
Od momentu przystąpienia (w lipcu ub. r.) do projektu
jestem w stałym kontakcie z panią pedagog. Nie ma dnia,
żebyśmy ze sobą nie rozmawiały, mogę zawsze i z każdą
sprawą do niej się zwrócić. Wiadomo, nie we wszystkim może
mi pomóc, ale zawsze wysłucha, nie mądrzy się i nie uważa
za kogoś lepszego.
Jakie są jeszcze inne formy pracy, z których Pani korzysta?
Będąc w projekcie, zawsze mogę skorzystać z porady
prawnika i psychologa. Mogę też korzystać z indywidualnej
porady pedagogicznej. Wraz z mężem uczestniczymy w
warsztatach dla rodziców; potem wiedzę, jaką tam zdobywamy, staramy się wdrażać w codziennym życiu. Moje dzieci
zaczęły uczęszczać do Ogniska TPD, gdzie uczestniczą w
zajęciach socjoterapeutycznych i tanecznych, odrabiają lekcje, no i mile spędzają czas.
Czy udział w projekcie przyniósł rozwiązanie problemów, z którymi Pani się zgłosiła?
Tak. W październiku 2017 r. dzieci wróciły do domu. Byłam
bardzo szczęśliwa, ale zarazem przerażona, ponieważ w tym
czasie chorowałam, miałam ustalony zabieg w szpitalu, a dzieci nie miały załatwionej szkoły, przedszkola i żłobka. Wtedy
w TPD udzielono mi dużego wsparcia, a moja pani pedagog
robiła wszystko, żeby mi pomóc. I wszystko się udało.
W związku z tym, że Pani problem został rozwiązany,
czy nie zastanawiała się Pani nad sensem dalszego udziału w projekcie?
Nie! Dopiero po odzyskaniu dzieci zrozumiałam, jak bardzo potrzebna mi jest pomoc, i to w wielu problemach. Moje
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małżeństwo przeżywa kryzys, ale dzięki spotkaniom z panią
pedagog dogadujemy się z mężem i dla dobra dzieci potrafimy wspólnie działać. Bywają trudne chwile, ale wtedy wiem,
do kogo mogę zadzwonić i porozmawiać. Zaczynam wierzyć
w siebie, w swoją mądrość i siłę. Pani pedagog jest taką moją
„mamą”, której nigdy tak naprawdę nie miałam.
Czy według Pani instytucja pedagoga rodzinnego potrzebna jest na stałe, a nie tylko do końca trwania projektu?
Zdecydowanie. Myślę, że z końcem projektu moje problemy nie rozwiążą się. Zresztą podczas spotkań na warsztatach
rozmawiam z innymi uczestnikami, którzy mają podobne
problemy i wszyscy oczekują długoterminowego wsparcia.
Poza tym nie wyobrażam sobie, że kiedy w styczniu 2019 roku
zadzwonię do swojej pedagog, usłyszę, że już nie obchodzi
jej moja sytuacja, bo projekt się zakończył.

W ciągu jednego roku funkcjonowania projektu „Droga
do Domu” 23 dzieci wróciło do swoich własnych rodzin, a
wobec 20 wstrzymano procedury umieszczenia dzieci w
pieczy zastępczej bądź instytucjonalnej. Jest szansa, że
będzie ich coraz więcej, pod warunkiem, że praca z rodziną
będzie kontynuowana. Musi to być praca ciągła, bo nie da się
określić konkretnej daty jej zakończenia. Dlatego, zdaniem
realizatorów projektu, istnieje konieczność wpisania funkcji
pedagoga rodzinnego do stałych zadań placówek wsparcia
dziennego oraz do Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Pieczy
Zastępczej. Przemawia za tym dowiedziona skuteczność
projektu oraz jego wielostronne pozytywne oddziaływanie,
również na otoczenie i środowisko rodzin, które w nim
uczestniczą.
Irena Malanowska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy

Lato z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
Bogatą ofertę letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
przygotował, podobnie jak w latach poprzednich, Oddział
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy – informuje prezes
legnickiego TPD Kazimierz Pleśniak. – Odbyło się dziesięć turnusów czternasto i dwunastodniowych-dniowych w
najpiękniejszych i najzdrowszych klimatycznie ośrodkach
wypoczynkowych w miejscowościach: Międzyzdroje, Kołobrzeg, Karpacz, Bukowiec, Kudowa Zdrój; był też wyjazd
do Włoch. Bardzo atrakcyjne okazały się również kolonie w
Centrum Rehabilitacji, Opieki i Edukacji TPD „Helenów” w
Warszawie-Międzylesiu. Łącznie z różnych form wypoczynku
skorzystało blisko 900 uczestników, w tym 15 dzieci z Zespołu
„Odrodzenie” w Drohobyczu na Ukrainie, partnerskiego miasta Legnicy.
W programie kolonii, obok tradycyjnych form rekreacji i
wypoczynku: plażowania, kąpieli oraz zwiedzania zabytków i
obiektów kultury, znalazły się przedsięwzięcia związane z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości i 100-lecia TPD.
Były również tak lubiane przez dzieci imprezy przy ognisku,
ale także zajęcia na temat profilaktyki zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa itp . Jak zawsze były tez liczne wycieczki. Dzieci
zwiedziły gmach Sejmu RP, Pałac Prezydencki, rodzinną
miejscowość Fryderyka Chopina Żelazową Wolę.; były także
goszczone przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka
i prezesa Zarządu Głównego TPD Wiesława Kołaka.
Dzięki Fundacji KGHM „Polska Miedź”, która wsparła
działania TPD kwotą 21 000 zł, dzieci z niezamożnych rodzin
skorzystały ze zniżek w opłatach za kolonię. Pobyt dzieci z
Drohobycza został również pokryty z tej dotacji.
Ponadto Koła Specjalnej Troski TPD z Jawora i Lubina
zorganizowały specjalne turnusy rehabilitacyjno-lecznicze dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzięki czemu kilkudzie-
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sięcioosobowa grupa z Legnicy i Lubina wyjechała na pobyt
wypoczynkowy do Włoch.
Tak atrakcyjne wakacje TPD w Legnicy mogło zorganizować dla dzieci, dzięki wsparciu samorządów oraz wspomnianej Fundacji KGHM „Polska Miedź”, za co – w imieniu swoich
podopiecznych – składa serdeczne podziękowanie.

PIOSENKA O TPD
Jest takie towarzystwo i każdy o tym wie
Niosące pomoc dzieciom, a zwie się TPD (bis)
Bawi i wychowuje wiek cały – to 100 lat
Uśmiechy przywołuje i piękny stwarza świat (bis)
Szlachetne hojne serca pomnażać radość chcą
W podzięce swym sponsorom dzieci uśmiechy ślą (bis)
Pokoleń kilka śpiewa: babcia i wnuczek chwat
„Niech żyje nam TPD, niech żyje 1000 lat!!! (bis)

Autorzy tekstu:Anna Frydlewicz, Janina Dzidowska do melodii „Gdzie strumyk płynie z
wolna”

Opracowała Irena Malanowska
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SPOŁECZNY RZECZNIK PRAW DZIECKA TPD

Ratunek dla dzieci
„Dzieci przychodzą na świat z ogromną potrzebą miłości, tworzenia relacji, przynależności i poczucia bezpieczeństwa. Potrzebą bycia z tymi, którzy pokażą im, że życie to piękna przygoda”.
Rebecca Eanes
Funkcja społecznego rzecznika praw dziecka została upowszechniona przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci jako program ogólnopolski i statutowe zadanie TPD.
Cele, działalność i osiągnięcia rzeczników były szczegółowo
omawiane i dyskutowane podczas szkoleń organizowanych
dla kandydatów na rzeczników, a później również podczas
spotkań, które służyły wymianie doświadczeń. Przeprowadzone zostały badania ewaluacyjne pracy rzeczników, uzyskano
również sprawozdania dotyczące ich pracy, w wyniku czego
powstała publikacja „Rzecznictwo, Ochrona i Monitoring Praw
Dziecka w 30 rejonach kraju” autorstwa Barbary Głowackiej.
Powołanie Społecznych Rzeczników Praw Dziecka miało na
celu egzekwowanie praw dziecka oraz udzielanie rodzinom
wsparcia w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci.

Potrzebna pomoc
1 listopada 2010 r. w Częstochowie rozpoczął działalność
Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którym
została niżej podpisana Małgorzata Wójcik – pedagog, mediator, kierownik Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr 4
prowadzonego przez Oddział Okręgowy TPD. O nowej funkcji
informowało ogłoszenie prasowe, co oznaczało, że dzieci w
Częstochowie mają swojego rzecznika, czyli osobę stojącą
na straży praw dziecka, a w szczególności: prawa do życia i
ochrony zdrowia; do wychowania w rodzinie; do godziwych
warunków socjalnych i do nauki. Zadaniem rzecznika stało się
podejmowanie działań na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i
harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości, chronienia przed wszelkimi przejawami przemocy,
okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania.
Większość dzieci ma bezpieczne dzieciństwo, wychowuje
się pod wspaniałą i troskliwą opieką kochających rodziców.
Ale są też dzieci, których rodzice zachowują się nieodpowiedzialnie, traktując dzieci nieraz jak zbędny element w życiu.
Takie dzieci nie mogą liczyć na najbliższych, toteż dobrze, aby
ktoś inny zauważył ich problemy, odpowiednio zareagował i
pomógł zorganizować potrzebną im pomoc.
Aby zwiększyć skuteczność podejmowanych działań,
współpracuję ze specjalistami oraz instytucjami, które są
niezbędne w rozwiązywaniu zgłoszonych spraw.
Wachlarz problemów zgłaszanych do rzecznika TPD w
Częstochowie jest bardzo szeroki. Od 2010 roku wpłynęło
360 wniosków o pomoc w sprawach dzieci, a liczba wniosków
wzrasta z roku na rok, co wynika głównie z sytuacji przemocy i
agresji, których ofiarami są dzieci. Sytuacja ta odbija się negatywnie na funkcjonowaniu rodziny, spychając ją na margines
życia społecznego. Społeczny rzecznik praw dziecka TPD jest
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właśnie po to, aby takie sytuacje rozpoznać i podjąć działania
zmierzające do udzielenia właściwej pomocy krzywdzonym
dzieciom czy również innym członkom rodziny. Ofiary przemocy i ich bliscy jednak często nie mają odwagi, by udać
się po pomoc. Wciąż występują problemy z przełamaniem
psychologicznej bariery, co często utrudnia lub wręcz uniemożliwia ujawnienie zła, które się dzieje w rodzinie. Ale powoli
i to się zmienia, zwłaszcza gdy w środowisku rozchodzą się
wiadomości o skuteczności działań rzecznika, poprawie relacji
w rodzinie, załatwieniu problemów, z którymi samodzielnie nie
potrafiono sobie poradzić.

Zgłaszane sprawy
Do rzecznika zgłaszają się głównie rodzice, opiekunowie,
babcie, dziadkowie, a także same dzieci. Wśród zgłaszanych
spraw największą grupę stanowią problemy związane z rozwodami. Należą do nich np. utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez jednego z rodziców, zawieszanie lub ograniczanie
władzy rodzicielskiej, sprawowanie władzy rodzicielskiej bez
szacunku; niedostrzeganie godności i podmiotowości dziecka
oraz karanie ze złością i nadmierną surowością. Małżonkowie,
stosujący pomiędzy sobą w sporach i konfliktach agresywne
taktyki, używają podobnych sposobów zachowania wobec
dzieci, aby zapewnić sobie ich posłuszeństwo i zdyscyplinowanie. Natężenie konfliktów w rodzinie powoduje, że dzieci są
zaniedbane w ich codziennych potrzebach, ale także z reguły
osamotnione z własną tragedią, spowodowaną odejściem
jednego z rodziców. Jednocześnie na dzieci bywają przenoszone różne formy rodzicielskiej agresji. Z moich kilkuletnich
doświadczeń wynika, że szczególnie cierpią dzieci ze związków pozamałżeńskich; są one obrzucane zniewagami, bite,
obciążane pracą ponad ich możliwości, nie mówiąc o zwykłym
zaniedbywaniu. Niedawno np. trafiła do mnie sprawa pobitej
przez matkę 6-letniej dziewczynki, noszącej na ciele liczne
ślady przemocy fizycznej. Oczywiście podjęte zostały odpowiednie kroki interwencyjne. Niestety, takie sprawy zdarzają
się częściej, o czym można się dowiedzieć choćby z mediów.
Jak zapobiegać tym dziecięcym dramatom, jak przychodzić
w porę z pomocą? Musimy wciąż apelować do osób bliskich
i sąsiadów o czujność oraz powiadamianie o niepokojących
sytuacjach. Od reakcji otoczenia może zależeć, czy dziecko
uzyska pomoc i wsparcie w odpowiednim momencie.
W większości zgłaszanych przypadków rozwodowych matki nie zgadzają się na opiekę naprzemienną z ojcem, ponieważ
nie wyobrażają sobie, by jej dzieci były rozdarte pomiędzy dwa
domy. Mają często też wiele do zarzucenia swojemu byłemu
mężowi. Mówią: „Nigdy się nimi nie zajmował, a teraz nagle
robi z siebie kochającego tatusia”, „Zdradził mnie i musi za to
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ponieść karę”. Coraz częściej każde z rodziców chce, aby po
rozwodzie dziecko mieszkało z nim. Jeśli opiekę ma sprawować matka, często utrudnia ona ojcu kontakty z dzieckiem,
zapominając o prawach ojca. Odmowa spotkania niejednokrotnie uzasadniana jest chorobą dziecka, co jest jednym z
częstych sposobów eliminowania ojca z życia dziecka lub karą
za nieudane małżeństwo. Rozwód rodziców to zawsze bardzo
trudna sytuacja dla dziecka.
Sporo spraw dotyczy płacenia alimentów. Gdy taką sprawę
rozpatruję, często słyszę od mężczyzny słowa: Skoro jestem
człowiekiem wolnym, dlaczego ktoś (małżonka) ma decydować o
sposobie wydatkowania moich pieniędzy? Jeżeli już ma o tym decydować, dlaczego nie mogę mieć nad tym kontroli? Jeśli zabrała
mi prawo do wychowywania dzieci, do normalnego ojcostwa,
dlaczego mam jeszcze pokrywać jej wydatki? W końcu sposób
wydatkowania pieniędzy jest jednym z elementów wychowania.
Takie spory często towarzyszą sprawom rozwodowym.

„Uderzanie słowem”
Dużo zgłoszeń dotyczy stosowania przemocy psychicznej, emocjonalnej, co najczęściej jest ukrywane ze wstydu, z
braku wiary na poprawę swojego losu, z bezsilności. Przemoc
psychiczna jest trudna do udowodnienia, o czym sprawcy
doskonale wiedzą. Krew, szpital, siniaki, złamania to oczywiste
dowody przemocy fizycznej. Na przemoc psychiczną takich
dowodów nie ma. Tymczasem dzieci przeżywają dramat,
wstydzą się, nie czują się bezpieczne. Dorośli nie zdają sobie
sprawy, że „uderzając słowem”, też wywołują ból.
W przypadku dzieci niepełnosprawnych zwykle sygnalizowane są problemy związane z umieszczeniem w ośrodkach
pomocowych, poszukiwaniem pomocy w opiece społecznej,
w załatwieniu kosztów rehabilitacji, bezpłatnego transportu, w
zakupie specjalistycznego sprzętu, w tym protez.
Pozytywne jest to, że coraz więcej osób prosi o porady, jak i
gdzie rozwiązać konkretny problem, np. jak reagować na przemoc wobec dzieci. Są również zgłoszenia anonimowe dotyczące zaniedbywania lub niezaspokajania podstawowych potrzeb
dzieci: odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa. Każde zgłoszenie staram się traktować
z należytą uwagą i wnikliwością. Pomoc dzieciom, reagowanie,
gdy są krzywdzone, podejmowanie odpowiednich interwencji to
zadania, które na co dzień towarzyszą mojej pracy.
Istotne dla mnie są również głosy społeczności lokalnej
dotyczące m.in. likwidacji szkół i placówek oświatowych,
brakującego dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół czy
zagrożeń dla bezpieczeństwa na placach zabaw. Tego rodzaju
zgłoszenia świadczą o tym, że funkcja rzecznika TPD przyjęła
się w środowisku i została zaakceptowana.
Jako rzecznik podejmuję również działalność o charakterze profilaktycznym, np. promowanie zdrowego stylu życia,
przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym. Edukacją w tym
zakresie i szczególną troską obejmuję dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych. Realizuję te cele poprzez organizowanie
spotkań, prelekcji, konferencji m.in. na tematy tak potrzebne,
jak uzależnienia, np. od środków psychoaktywnych. Wprowadziłam do placówek szkolno –wychowawczych oraz wsparcia
dziennego program profilaktyczny „Myślę dziś ,nie żałuję jutro” poruszający problemy związane z prostytucją dziecięcą,
równolegle odbywają się systematyczne działania edukacyjne
w zakresie zapobiegania zakażeniom wirusem HIV.
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Jednym z moich zadań jest wykrywanie objawów dziecka
maltretowanego. Rozmawiam z nauczycielami, pedagogami
i wychowawcami o zasadach postępowania w takich przypadkach. W przedszkolu, szkole czy placówce łatwiej zwrócić
uwagę na krzywdzone dziecko. Zawsze też należy traktować
każdą taką sprawę indywidualnie. Dobro dziecka powinno
być na pierwszym miejscu. Różne rodzaje krzywdzenia mogą
pozostawiać ślady, które dają pewność lub budzą podejrzenie,
że dziecko jest ofiarą przemocy. Wrażliwość, wiedza i umiejętność podejmowania interwencji są kluczowe w ochronie
dzieci przed przemocą.

Kampania edukacyjna
Dążeniem rzecznika praw dziecka TPD jest wpływanie na
zmianę postaw osób dorosłych, uświadomienie im, w jaki
sposób nie wolno postępować z dzieckiem. Służą temu nasze akcje i kampanie edukacyjne. Również przepisy prawne
wymagają podmiotowego traktowania dziecka, respektowania
jego godności. W Polsce od 2010 roku obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę
lub pieczę nad małoletnim. Reguluje to Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
W przypadku podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone lub
zaniedbywane wystarczy powiadomić służby powołane do
interweniowania w takich przypadkach, w tym rzecznika praw
dziecka TPD. Jeden telefon może przerwać krzywdę, jakiej
doznaje dziecko. Ale sporo tu jeszcze pozostaje do zrobienia.
Bo choć ponad dwie trzecie (69%) Polaków nie zgadza się ze
stwierdzeniem, że rodzice mają prawo ukarać swoje dziecko
stosując tzw. lanie, to jednocześnie aż jedna piąta (24%) uważa takie postępowanie, czyli bicie dziecka, za właściwe.
Historia krzywdzenia dzieci jest bardzo długa. Traktowane
jak własność i przedmiot, przez wieki były zabijane, kaleczone,
gwałcone, wykorzystywane. Dopiero ostatnie sto lat, a może
trochę więcej, to okres, w którym stopniowo poprawiał się
stosunek do nich. O dobre traktowanie dzieci upominali się
ludzie tak wybitni, jak Janusz Korczak czy Henryk Jordan.
Ogromną zasługę w praktycznym wdrażaniu różnych form
wychowania i opieki nad dziećmi ma Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, które od stu lat prowadzi wszechstronną działalność na
rzecz i dla dobra dziecka. Jedną ze wspaniałych inicjatyw jest
powołanie funkcji społecznego rzecznika praw dziecka TPD,
niezwykle potrzebnej, bo wciąż są dzieci doznające różnych
rodzajów krzywd.
Życie bez przemocy jest podstawowym prawem człowieka, oczywiście również dziecka. Doświadczanie przemocy
zawsze odciska ślad na psychice dziecka i najczęściej niszczy
ją w znacznym stopniu. Każdy kto wie o przemocy wśród znajomych, rodziny czy sąsiadów lub jest świadkiem przemocy
domowej nie powinien być obojętny. Nieprawdą jest, że przemoc w rodzinie to prywatna sprawa i nie należy się wtrącać.
Odpowiednia reakcja ze strony innych osób może przyczynić
się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie i krzywdzenia dzieci. Pamiętajmy: Dziecko, które jest źle traktowane, nie
przestaje kochać oprawców. Przestaje kochać siebie.
Małgorzata Wójcik
rzecznik praw dziecka TPD
w Częstochowie
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Lokalne media sporo uwagi poświęcają inicjatywom i działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Poniżej publikujemy wybrane informacje, pokazujące różnorodność wychodzących naprzeciw potrzebom dzieci zajęć i wydarzeń, a także ich wysokie
walory wychowawcze i edukacyjne.

Kurier Szczeciński 30-06/02-07-17

Kolonie za darmo
Gotowi na wypoczynek
Prawie sześćset dzieci z rodzin objętych wsparciem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wyjedzie tego lata na kolonie finansowane przez gminę.
Wypoczynek zorganizują tym razem Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze Zielona Góra, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
Uczestnicy kolonii wyjadą nad morze, w góry, w urokliwe
przyrodniczo zakątki kraju. Kilkunastodniowe turnusy odbędą
się w odpowiednio przygotowanych na przyjęcie dzieci ośrodkach. Letni wyjazd to przede wszystkim zabawa, relaks i wypoczynek. W programie, jak co roku, przewidziano także zajęcia
terapii i socjoterapii z wykwalifikowaną do tego kadrą. (…)
– Jesteśmy przygotowani do zadania, pozostajemy w
kontakcie z MOPR – mówi Zygmunt Pyszkowski, prezes TPD.
– Duża część kolonistów to podopieczni naszych placówek
wsparcia dziennego. Korzystamy ze sprawdzonych ośrodków.
Spełniamy wszystkie wymogi, mamy przygotowaną kadrę.
Wyjazdy są organizowane dla dzieci w różnych grupach
wiekowych. Pracownicy MOPR i Urzędu Miasta oraz radni z
Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej co roku wizytują
miejsca wypoczynku. (gan)

***
Nasze miasto.pl – Koszalin 08-02-18

TPD zaprasza na koncert charytatywny
dla Kuby i Kajetana
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie organizuje
zbiórkę dla dwóch swoich podopiecznych. Będzie koncert,
licytacja, ale też m.in. odbędą się pokazy rekonstruktorskie.
– Postanowiliśmy w Koszalinie uruchomić nowy departament Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, który będzie zajmował
się organizacją imprez charytatywnych na rzecz pomocy
najmłodszym – informuje Milena Brelińska, działająca w nowo
powstałej jednostce. (Kuba i Kajetan są ciężko chorzy i pilnie
potrzebują pomocy – przyp. red.)
Do współpracy przy imprezie przyłączyło się wielu ludzi
dobrej woli oraz firm i organizacji. (…) TPD prosi też o przekazywanie rzeczy na licytację. By wziąć udział w imprezie
wystarczy wrzucić datek do puszki – minimum 10 zł.
Katarzyna Chybowska

***
Tygodnik Ciechanowski Płońsk 20-02-18

Dla niepełnosprawnych
Już po raz jedenasty Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo TPD w Płońsku zorganizowało
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bal charytatywny, podczas którego przeprowadzono licytację
przedmiotów przekazanych przez wiele znanych osób
Można było m.in. stać się posiadaczem koszulki z podpisem
Kamila Stocha, piłki z autografem Zbigniewa Bońka, zegarka
Anity Włodarczyk czy fartuchów i czapek kucharskich od Magdy
Gessler lub książki byłej Miss Polski Ewy Wachowicz.
Podczas tegorocznej aukcji uzbierano 14 310 zł, które
zostaną przekazane na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Zabawę prowadziła Monika Zimnawoda, prezes koła TPD
w Płońsku wraz z Maciejem Gąsiorkiem, aktorem teatralnym
i filmowym. Paw

***
Tygodnik Ciechanowski Ciechanów 20-02-18

Biblioteka TPD w nowym lokalu
Przy ośrodku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie niedawno powstała biblioteka, która wypożycza książki
podopiecznym tej organizacji i propaguje czytelnictwo.
Bibliotekarzami są same dzieci: uczą się czegoś nowego,
mają ciekawe zajęcie. (…)
– Pierwotnie bibliotekarkami zostały dwie nasze podopieczne, które same się zgłosiły – informuje Monika Nałęcz, sekretarz
Zarządu Miejsko-Powiatowego TPD w Ciechanowie. – Z czasem
okazało się, że również innym dzieciom zaczęło się to podobać.
Wprowadziliśmy więc comiesięczną rotację. Cała grupa odbyła
szkolenie w Powiatowej Bibliotece Publicznej, poznała zasady
gromadzenia księgozbioru i jego wypożyczania.
Prowadzenie biblioteki przez dzieci sprawia, że chętniej
sięgają one po książki, Zarząd TPD wygospodarował na bibliotekę nieduże samodzielne pomieszczenie. (…) Książki stoją
na porządnych regałach, zorganizowano już także wystawę
zainspirowanych lekturami prac plastycznych podopiecznych
ośrodka TPD.
Przydałoby się więcej ciekawych książek. Dzieci zwracają
się do mieszkańców Ciechanowa, by przekazywali niepotrzebne już w ich domach woluminy do ośrodka TPD przy ul.
Powstańców Warszawskich 7a w Ciechanowie. Mile widziane
będą również nowe pozycje, zakupione na wyprzedażach i podarowane Towarzystwu. Posłużą edukacji i wychowaniu. stel

***
Oleśniczanin Wrocław/Oleśnica 20-06-18

Z TPD do Chmur
W Sali konferencyjnej oleśnickiej biblioteki odbyła się
gala projektu Do Chmur, którą zorganizowało Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci.
To już finał II edycji projektu Towarzystwa. Projekt Do
Chmur ma na celu rozwijanie pasji, zainteresowań i talentów
dzieci. W ramach programu odbywają się zajęcia z magii,
boksu, teatru, śpiewu, j. niemieckiego, tańce. W projekcie
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bierze udział ok. 40 dzieci z oleśnickich podstawówek prowadzonych przez wolontariuszy z I i II LO. (…). Gala była okazją
do zaprezentowania nowych umiejętności. – Zobaczyliśmy
pokaz walki bokserskiej, tańca, występy wokalne, przedstawienie w języku niemieckim oraz filmiki nakręcone podczas
zajęć teatralnych i magicznych – relacjonuje Anna Pilarek i już
dzisiaj zaprasza za rok.
Katarzyna Kijakowska
k.kijakowska@gazeta.wroc.pl

***
Życie Kalisza Kalisz 03-01-18

Program profilaktyczny zakończony
Uroczystą kolacją wigilijną Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Kaliszu zakończyło realizację zadania
pn. „Stop uzależnieniom! – prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w miejscu ich zamieszkania”.
Programem objętych zostało 24 dzieci, które uczestniczyły
w zajęciach profilaktycznych od 15 maja do 20 grudnia 2017
roku. Zajęcia prowadzone były dwa razy w miesiącu w siedzibie TPD przy ul. Skalmierzyckiej.
– w ramach programu dzieci uczestniczyły w seansach
filmowych, spektaklach teatralnych, zabawach i kąpieli w
Aquaparku, jeździły konno i wozem taborowym. Zorganizowaliśmy również warsztaty plastyczne, podczas których
każde dziecko wykonało własnoręcznie drzewko szczęścia. W
Kórniku pokazaliśmy dzieciom zamek i arboretum kórnickie, a
w Westernlandzie dzieci odwiedziły szeryfa, zwiedziły wioskę
indiańską, płukały złoto, ujeżdżały byka – wspomina Bożena
Juszczak, dyrektor TPD w Kaliszu.
Na zakończenie programu, podczas wspomnianej wigilijnej kolacji, wręczono dzieciom paczki z pięknymi albumami
i słodyczami, zorganizowane z pomocą sponsorów. Zadanie
było współfinansowane ze środków otrzymanych z samorządu województwa wielkopolskiego. (ab)

***
Express Ilustrowany Łódź 14-04-18

Letnia świetlica artystyczna na podwórku
Mali artyści wiosną w akcji
Sezon artystyczny na świeżym powietrzu rozpoczęty. Mali
artyści – 26 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którymi kieruje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (oddział
Polesie) – zainaugurowali cykl zajęć na świeżym powietrzu na
podwórku kamienicy przy ul. Gdańskiej 19.
– Działamy od marca do listopada, ale jak jest ładna
pogoda, wykorzystujemy sprzyjające warunki, żeby swoje
artystyczne kreacje tworzyć poza budynkiem – mówi Marta
Pszonak, koordynator akcji. Staramy się angażować dzieci,
które mają problemy i pokazywać im różne możliwości realizowania się. Dzięki temu nabierają pewności siebie, uczą się
współpracować, zaprzyjaźniają się.
Projekt świetlic, w których artyści prowadzą warsztaty dla
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dzieci (nauka języków, filozofia, historia sztuki itp.) jest realizowany od 2015 roku.
(JED)

***

Głos Szczeciński Stargard 12/13-05-18

W świetlicy wspierają dzieci i ich rodziców
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otworzyło w Stargardzie swoją trzecią świetlicę wsparcia dziennego. Działa w kamienicy na rogu ulic Konopnickiej i Wojska
Polskiego.
TPD przejęło lokal na świetlicę w listopadzie ubiegłego
roku od Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Po generalnym remoncie rozpoczęły się w nim zajęcia
popołudniowe dla dzieci. Na razie świetlica ma 22 podopiecznych w wieku 6 – 13 lat.
– Dążymy do tego, by dzieci wychowywały się w swoich
rodzinach, a nie trafiały do pieczy zastępczej – mówi Zygmunt
Pyszkowski, prezes zachodniopomorskiego TPD. – Powoli
udaje nam się odwracać tę tendencję.
W Stargardzie działają już dwie inne tego typu świetlice.
Jedna jest przy Szkole Podstawowej nr 8, druga przy ul. 11
Listopada. Są one wynikiem realizacji przez TPD programu
„Dziecko w domu – należne miejsce”.
Dziećmi zajmuje się wychowawca i pedagog, który pracuje
także z rodzicami, pomaga im rozwiązywać problemy. W czasie ferii i wakacji świetlica będzie czynna do południa. (CP)

***
Dziennik Polski
Dodatek Kronika Krakowska 30/31-05-18
Książnice Wielkie

Świętowali swój Dzień historycznie i sportowo
W miejscowej Szkole Podstawowej uczniowie z gminy
Koszyce bawili się na Dniu Dziecka, przygotowanym przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Dla starszych uczniów była to zabawa połączona z nauką.
Wzięli bowiem udział w konkursie historycznym związanym
tematycznie ze stuleciem niepodległej Polski. Trzeba było się
zatem wykazać znajomością polskiej historii, polityki, kultury
i sportu z lat 1918–2018. Pytania, początkowo bardzo proste,
z czasem wymagały coraz większej wiedzy. A organizatorzy
przygotowali ich aż sto!
Młodsi z kolei, korzystając ze słonecznej pogody, rywalizowali w grach i konkursach ruchowych. Jeszcze młodsi
kibicowali starszym w towarzystwie mam.
– Środki na organizację imprezy nasz gminny oddział
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pozyskał z Urzędu Gminy w
Koszycach. W organizację zabawy włączyli się również rodzice – mówi nauczycielka SP w Książnicach Wielkich Małgorzata
Ibek-Mocniak. (ALG)
Wybór i opracowanie: Irena Malanowska
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Warto pomagać innym – oni czekają na twoją pomoc

Zostań wolontariuszem
„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem
powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”.
Papież Franciszek
Są ludzie, którzy mimo natłoku obowiązków i różnych
swoich spraw chcą bezinteresownie pomagać innym. Wolontariusza uczestniczącego w jakimś projekcie cieszy fakt,
że może zrobić coś dobrego dla innych, dzieląc się swoim
czasem, doświadczeniem, talentami czy wiedzą. Wolontariusze dzięki swojej pracy czują się potrzebni, doceniani, mają
satysfakcję, że przyczynili się do czegoś dobrego. Jest wiele
osób potrzebujących wsparcia, kogoś kto które ofiaruje im
swój czas i pomoc. Czasem chodzi o pomoc w odrobieniu
lekcji, rozmowę, wspólne spędzenie czasu. Dla starszych
ludzi obecność drugiego człowieka, który poświęca im czas,
to nieraz lekarstwo na samotność czy chorobę.

chcesz się zaangażować długoterminowo, czy może raczej
szukasz pojedynczej akcji? Czy szukasz możliwości działania
tylko w wakacje, ferie zimowe, albo w czasie twojego urlopu?
Jakie posiadasz uzdolnienia, zainteresowania, predyspozycje, doświadczenie, które możesz wykorzystać jako wolontariusz? Na przykład: Czy znasz języki obce? Czy potrafisz
obsługiwać komputer, sprzęt biurowy lub inne urządzenia?
Może jesteś „złotą rączką” albo dobrze gotujesz? Czy grasz
na instrumentach? Wszystkie twoje talenty i umiejętności mogą
być przydatne i potrzebne. Każda forma niesienia pomocy jest
na „wagę złota”. Jeśli cię to interesuje, skontaktuj się z wybraną
organizacją lub instytucją i zacznij działać.

Jeśli chcesz pomagać

Pożyteczna praktyka

Wolontariuszem może być każda osoba, która ochotniczo i
bez wynagrodzenia wykonuje różne świadczenia na zasadach
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, angażując się w pracę na rzecz np. organizacji
pozarządowych, kościelnych czy administracji publicznej. Wolontariat to zatem świadoma, dobrowolna działalność podejmowana dla innych, wykraczająca poza więzy rodzinne i przyjacielskie. W zamian za to wolontariusze mogą zdobyć różne przydatne umiejętności praktyczne, wymianę doświadczeń z innymi
osobami, poznanie ciekawych ludzi czy nawiązanie nowych
więzi koleżeńskich. Angażują się w pracę w różnych obszarach życia społecznego m.in. w domach dziecka, hospicjach,
domach pomocy społecznej, muzeach i schroniskach dla zwierząt. Udzielają się w instytucjach publicznych, organizacjach
pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych.
Praca wolontariusza zakłada również bezinteresowność, co w
praktyce oznacza, że za swoją działalność wolontariusze nie
otrzymują wynagrodzenia w formie pieniężnej. Wolontariuszem
może zostać niemal każdy – nie trzeba mieć szczególnych
zdolności i umiejętności, choć wiedza i doświadczenie nieraz
się przydają. Najważniejsze jednak to chęć i zaangażowanie.
Młodzież poniżej 18. roku życia na udział w wolontariacie
powinna uzyskać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. A oto
kilka pytań, na które, chcąc zostać wolontariuszem, należy
sobie odpowiedzieć: Czy chcesz bezinteresownie pomagać
innym – dzieciom, rówieśnikom, czy może osobom starszym?
Co chciałbyś robić jako wolontariusz – pomagać w nauce, rehabilitacji, opiece nad chorymi, niepełnosprawnymi, wykonywać prace biurowe, informatyczne, tłumaczenia, opiekować
się zwierzętami, pracować przy organizacji imprez sportowych,
naukowych, czy działać na rzecz środowiska naturalnego? Ile
czasu możesz poświęcić na działania wolontariackie – czy

Wolontariat to nie tylko dawanie, ale także bardzo cenna
praktyka, która umożliwia zdobycie nowych kompetencji,
wiedzy i doświadczenia. Dlatego jest ważne, aby organizator wiedział, czego oczekujesz. To także świetny pomysł na
pożyteczne spędzenie wolnego czasu. W ciekawy i twórczy
sposób spędzamy czas ze swoimi podopiecznymi, dzieląc się
z nimi swoją pozytywną energią, umiejętnościami, a wspólne
zabawy i rozmowy dają radość innym. Zdobyte doświadczenie może się przydać w pracy, bo nauczysz się: komunikacji
interpersonalnej, pozyskiwania sponsorów, rozwiązywania
problemów, zarządzania zadaniami i sobą w wyznaczonym
czasie czy pracy zespołowej. Ponadto wolontariat daje możliwość spróbowania czegoś nowego, poznania nowych kultur,
miejsc lub lepszego rozumienia innych ludzi, np. niepełnosprawnych. Spełniając marzenia i angażując się w różne projekty ze swoimi podopiecznymi, zobaczysz ogromną radość
potrzebujących, poczujesz, że twoja działalność ma sens, że
jesteś komuś bardzo potrzebny. A to jest dobro, którego nigdy
nie jest dość i wciąż jest go mało wokół nas.
Podjęcie działalności w ramach wolontariatu, choć dobrowolne, wymaga jednak przestrzegania pewnych zasad,
które można określić jako „kodeks etyczny wolontariusza”.
Wolontariusz powinien: wypełniać zadania związane z przyjętą
rolą; być przekonanym o wartości tego co robi; być lojalnym
i kreatywnym; chętnie się uczyć i rozszerzać wiedzę o nowe
wyzwania; pytać o rzeczy, które nie są dla niego jasne; zachowywać dyskrecję w sprawach prywatnych; stale się rozwijać,
umieć słuchać, mówić zrozumiale, motywować do działania;
chętnie działać w zespole – razem można osiągnąć więcej.
Wolontariuszami mogą być również osoby niepełnosprawne, jeśli zadania są dostosowane do ich możliwości. Można
też zostać wolontariuszem za granicą, jeśli się jest osobą
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pełnoletnią i zna język angielski lub język kraju, do którego
chce się pojechać. Najczęściej poszukiwane są osoby mające
już jakiekolwiek doświadczenie w tym zakresie, ale nie jest to
obowiązek. Jeśli wolontariusz chce się udać do egotycznych
krajów (np. do Afryki, Azji, czy Ameryki Południowej), powinien
zainteresować się, czy nie musi się poddać się odpowiednim
szczepieniom. Gdy się pracuje zawodowo lub jest na emeryturze – także można podejmować działania wolontariackie.
Potrzebni są wszyscy chętni, zawsze jest ktoś, kto czeka na
pomoc, uśmiech, poradę, rozmowę, dobre słowo czy inne
wsparcie. Na czym polega wolontariat, najlepiej przybliżą
przykłady osób, które zdecydowały się zostać wolontariuszami, podejmując taką decyzję w różnych okolicznościach i na
różnych etapach swojego życia, wiele takich opisów można
znaleźć w internecie. Oto fragmenty niektórych z nich:
• Koleżanka zaproponowała mi wolontariat na turnusie
rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych. 2 tygodnie miałem zajmować się jednym niepełnosprawnym chłopakiem na
wózku. Zgodziłem się, nie wiedząc do końca, na co się piszę.
Ja miałem 17 lat on 29 i był sparaliżowany po wypadku. Łącznie
w turnusie uczestniczyło 30 osób. Do moich obowiązków należała pomoc przy jedzeniu, w toalecie, na wyjazdach, wspólne
zajęcia, zabawy. Po pierwszej dyskotece na turnusie nie mogłem uwierzyć w to co zobaczyłem. Ci ludzie na wózkach bawili
się lepiej niż wszyscy moi znajomi. Kiedy wróciłem do domu,
poczułem, że coś się we mnie zmieniło. Zrozumiałem, co jest
najważniejsze. Kolejny rok mojego życia wyglądał już inaczej.
Teraz jestem już po maturze i dostałem się na ratownictwo
medyczne. Chcę pracować z ludźmi.
• Kiedy zaczęłam chodzić do szkoły średniej, wszystko
mnie przytłaczało. Trudno mi było odnaleźć się w nowym
środowisku. Nieznajome osoby w klasie, wyczekiwanie po
lekcjach na autobus powrotny do domu, brak punktu zaczepienia. Czas mijał, a mi wcale nie było łatwiej. Na początku
października zobaczyłam na przystanku plakat zachęcający
do włączenia się w działania Centrum Wolontariatu. Było na
nim zdanie: „Masz trochę czasu, to przyjdź do nas!” Ja prawie
codziennie po lekcjach nie miałam co ze sobą zrobić. Choć
miałam obawy, to jednak postanowiłam pójść. Po wstępnym
szkoleniu zaproponowano mi wolontariat w biurze Centrum.
Ucieszyłam się, że nie muszę robić nic trudnego. Pomagałam
w kserowaniu, przepisywaniu dokumentów, adresowaniu kopert. Czas w końcu płynął szybciej. Okazało się, że przez biuro
przewija się wiele różnych osób. Zakręceni ludzie. Czasem
napiliśmy się wspólnie herbaty i porozmawialiśmy. Niby nic, a
wszystko nagle się zmieniło. Poznałam super przyjaciół i zaczęłam się angażować także w akcje wolontariatu na rzecz dzieci.
Po jakimś czasie udało mi się nawet wciągnąć w wolontariat
koleżankę z klasy. Dobrze, że poszłam wtedy za głosem serca.
Centrum Wolontariatu stało się moim drugim domem.
• Przygodę z wolontariatem zaczęłam pod koniec liceum.
Miałam problemy z matematyką i pani pedagog skontaktowała
mnie z wolontariuszami, którzy udzielali mi korepetycji. Po maturze zostałam w swoim mieście i zaczęłam studia na pedagogice.
Jakoś ciągnęło mnie do tych ludzi, których poznałam. Mieli fajne
podejście do świata i do ludzi. I przez nich sama uzależniłam
się od wolontariatu. Zaczęło się od wyjazdów na kolonie w roli
wychowawcy. Później były festyny dla dzieci, pomoc w świetlicy
środowiskowej. Podejmowałam kolejne wyzwania. Pokochałam
to. Jednak w życiu bywa różnie. Na studiach magisterskich
moja sytuacja rodzinna się pokomplikowała. Straciłam mamę.
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Wsparciem dla mnie byli przyjaciele z wolontariatu. Pomagali, jak
potrafili. W końcu postanowiłam, że muszę znaleźć jakąś pracę
na czas studiów, bo z kasą było coraz gorzej. Przygotowałam
CV i wybrałam się na rozmowę kwalifikacyjną do hotelu. Szukali
kogoś na recepcję. Nie kończyłam hotelarstwa, ale spróbować
warto. Pan, który przeprowadzał rekrutację, zwrócił uwagę w
moim CV, że opisałam działalność w ramach wolontariatu. Rozmawialiśmy o tym jakieś pół godziny. Skąd? Dlaczego? Gdzie?
Na koniec zapytał, czy zrezygnuję z wolontariatu, jeżeli dostanę
pracę. Powiedziałam, że nie. I pracę dostałam. Później mi wytłumaczył, że stawiają zawsze na ludzi zaangażowanych, którym
chce się w życiu coś robić.
• Wolontariat jest dla mnie pomaganiem innym bezinteresownie (bo nic w zamian nie otrzymujemy, no może uśmiech
albo miłe słowo), zdobywaniem nowych znajomości, rozwojem osobistym, uczymy się pomagać innym, pracujemy nad
sobą, doskonalimy się w różnych rzeczach. Warto zostać
wolontariuszem ponieważ zdobywamy doświadczenie, które
jest bardzo ważne, uczymy się nowych rzeczy, pracujemy nad
sobą, rozwijamy się.
• Wolontariat to bezinteresowna pomoc ludziom (starszym,
dzieciom, ale i najbliższym). Jest to organizowanie czegoś
fajnego, co sprawia nam przyjemność, ale jednocześnie jest
z pożytkiem dla innych, dzięki czemu czujemy się potrzebni i
wartościowi. Warto pomagać w dzisiejszym świecie, w którym
spotykamy co krok na swojej drodze tyle niesprawiedliwości i
nieszczęścia, które spotyka różnych ludzi. Warto pomagać za
piękny uśmiech, za dobre słowo, dzięki pomaganiu czujemy
się lepsi oraz świat jest piękniejszy. Dzięki naszej pomocy
dzieci mają wiele radości – a czy jest coś piękniejszego niż
uśmiech dziecka?
• Wolontariat jest przede wszystkim pomocą dla ludzi.
Poprzez naszą działalność możemy pomóc ludziom, którzy jej
potrzebują. Nasza pomoc, niezależnie od tego, jaka by ona nie
była, może wspomóc ludzi chorych lub ułatwić im życie.

Dzień Wolontariatu
W 1985 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło, że 5 grudnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, czyli święto wszystkich ludzi dobrej
woli, którzy swój czas, energię i dobre serce poświęcają innym.
Ustanowienie tego święta było oficjalnym docenieniem pracy
milionów wolontariuszy na całym świecie. W tym dniu odbywają
się różnego rodzaju uroczystości, zjazdy, seminaria, pikniki,
spotkania na poziomie krajowym i międzynarodowym, składane są podziękowania, wręczane dyplomy. W Wielkiej Brytanii,
oprócz Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, dodatkowo
celebruje się tzw. ”Tydzień Wolontariuszy”, który przypada na
1–7 czerwca. W tym czasie wolontariusze organizują różnego
rodzaju społeczne akcje, konkursy dla dzieci, zabawy kulturalno-rekreacyjne itp. Do światowej tradycji należy również
wysyłanie pocztówek z życzeniami dla wolontariuszy. Poprzez
różne imprezy uświadamia się również, że praca wolontariacka
przynosi ludziom wiele satysfakcji i szczęścia, jest darem, jaki
można od kogoś otrzymać i jaki można komuś ofiarować; że
nie ma nic ważniejszego, niż troska i pomoc potrzebującemu
drugiemu człowiekowi, który po prostu na nas czeka.
Marzena Leśkiewicz
W artykule wykorzystano materiały ze strony: www.mlodzirazem.pl/
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100 inicjatyw na 100-lecie TPD

Uczestnicy zajęć, które odbyły sie w ramach programu
„100 inicjatyw na 100-lecie TPD” w 12 środowiskowych
ogniskach wychowawczych i świetlicach TPD w całym kraju, wyjechali na specjalnie dla nich zorganizowane 4 obozy
wypoczynkowe. Należy podkreślić, że obozy, podobnie
jak zajęcia w placówkach w całości sfinansowało PEPCO.
W sumie 180 dzieci odpoczywało w Serocku, Poznaniu i
Jastrzębiej Górze.
Na każdym z obozów dzieci bawiły się w parku linowym,
na basenie, były w ZOO i w kinie. Ponadto odwiedziły Centrum Nauki Kopernik Warszawie, Centrum Hewelianum w
Gdańsku oraz Interaktywne Centrum Ostrowa Tumskiego
w Poznaniu. W Warszawie jeździły metrem co było nie lada
atrakcją, wjechały także na taras widokowy Pałacu Kultury,

Dzieci gorszych szans potrzebują
Twojego wsparcia!
W swoim PIT przeznacz

1% podatku
na pomoc dla podopiecznych
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
W odpowiednią rubrykę wpisz:

KRS 0000114345

Fot. Archiwum TPD

PEPCO
sponsorem wypoczynku podopiecznych
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

były na Stadionie Narodowym. W Poznaniu były w Muzeum
Rogalowym i w Palmiarni, a na Helu podziwiały foki i płynęły
statkiem.
Dzieci przebywające na obozie w Jastrzębiej Górze pojechały także na Festiwal Objazdowych Teatrów Lalkowych w
Juszkowie, nad którym TPD sprawowało honorowy patronat.
Podczas każdego z obozów dzieci pracowały także nad
przygotowaniem prezentacji pokazującej efekty ich kilkumiesięcznej pracy w ogniskach.
Pokazy zaprezentowane na podsumowaniu obozów
wzbudziły zachwyt widzów, wśród których byli także przedstawiciele sponsora. Ponadto dzieci podczas każdego z
obozów opowiedziały o sponsorze oraz swoich wakacyjnych
zajęciach i przeżyciach w programie Polskie Radio Dzieciom.
Audycji można posłuchać na stronie internetowej www.tpd.
org.pl.
Należy podkreślić, że Polskie Radio objęło patronatem
medialnym obchody 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Jolanta Szklarska
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Fot. M. Kwiatek; Archiwum TPD

Wypoczynek z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci

Stronę opracowała Irena Malanowska

Jaka przyszłość TPD?
dyskusja panelowa

Fot. Irena Malanowska

Czytaj artykuł na str. 5
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