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1. Główne kierunki pracy Prezydium i Zarządu Głównego TPD  

W latach 2015 - 2016  

 

 
W dniach 12 – 13 czerwca 2015 roku odbył się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo 

Wyborczy Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  

Podczas Zjazdu poza przyjęciem sprawozdań oraz wyborami nowych władz Delegaci przyjęli 

nowy statut Towarzystwa, którego podstawową zmianą w stosunku do obowiązującego jest 

wprowadzenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Wskutek przedłużającej 

się procedury rejestracyjnej ostateczna wersja nowego statutu TPD została przyjęta na  

Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, od  którego rozpoczął 

się rok 2016. 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 zebrań Zarządu Głównego poprzedzonych 

posiedzeniami Prezydium ZG TPD. 

Tematy zebrań Zarządu Głównego koncentrowały się na następujących problemach: 

1. Wstępna koncepcja obchodów Jubileuszu  100-lecia TPD, który przypada w 2019 roku 

2. Rejestracja nowego statutu Towarzystwa  przez oddziały posiadające osobowość 

prawną w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

3. Sposoby pozyskiwania i wykorzystywania środków z 1 % podatku dochodowego od 

osób fizycznych. 

4. Nadzór nad działalnością  oddziałów regionalnych TPD i udzielanie wsparcia w 

sytuacjach kryzysowych. 

5. Porządkowanie stanu nieruchomości, których właścicielem jest TPD. 

6. Realizacja ogólnopolskich programów dożywiania dzieci w środowiskowych 

ogniskach wychowawczych i świetlicach TPD dzięki wsparci Fundacji TESCO 

Dzieciom oraz Kulczyk Foundation. 

7. Przebieg kampanii sprawozdawczej w oddziałach TPD w kraju. 

8. Wyrażanie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez  oddziały TPD 

posiadające osobowość prawną.  

 

W roku 2016 Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  na mocy § 39 ust. 4 pkt. 7 

Statutu postanowił rozwiązać Pomorski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
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w Gdańsku. Pomorski Oddział Regionalny TPD w Gdańsku od kilku lat nie prowadzi 

działalności merytorycznej, określonej w Statucie. W 2015 r. nie odbył się Regionalny Zjazd 

Delegatów i nie został wybrany Zarząd Oddziału ani Komisja Rewizyjna na nowa kadencję, 

co narusza przepisy § 33 statutu TPD. 

W celu uporządkowania praktyki stosowania jednolitych zasad przyznawania odznaczeń, 

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przyjął uchwałę w sprawie  listy  odznaczeń, 

które mogą być przyznawane przez TPD: 

1) Medal Henryka Jordana, 

2) Godność Przyjaciela Dziecka, 

3) Odznaka Specjalna Przyjaciela Dziecka,  

4) Odznaka Przyjaciela Dziecka, 

5) Złota Odznaka Zasłużonego Działacza, 

6) Srebrna Odznaka Zasłużonego Działacza, 

7) Odznaka i statuetka Serce na Dłoni przyznawana za pracę na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały niedopuszczalne jest przyznawanie odznaczeń 

innych, niż w/w wymienione, które nie posiadają regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd 

Główny i wpisanych do rejestru prowadzonego przez Zarząd Główny.  

 

W związku ze zbliżającym się jubileuszem 100 lecia TPD został  przyjęty Apel Prezesa 

Zarządu Głównego TPD do zarządów jednostek terenowych  o wykorzystanie czasu kampanii 

przedzjazdowej na „Jubileuszowy maraton idei” poprzez uwzględnienie następujących tez w 

programach zebrań sprawozdawczych. 

1. Historia TPD – implikacje w przyszłość.  

2. Ochrona praw dziecka w działalności każdej jednostki TPD. 

3. Jedność, autonomia i niezależność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

4.  Sztafeta pokoleń. 

Powyższe idee powinny stanowić podstawę do dyskusji Krajowego Zjazdu Delegatów nad 

przyszłością TPD w kadencji wprowadzającej nas w następne stulecie. 

 

W okresie sprawozdawczym bardzo intensywnie pracowała powołana przez Zarząd Główny 

Komisja d.s. odznaczeń, która pod przewodnictwem Bohdana Tracewskiego podejmowała 

decyzje o przyznawaniu odznaczeń organizacyjnych w odpowiedzi na wnioski składane przez 

oddziały TPD z całego kraju. 
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Odznaczenia nadawane przez TPD w latach 2015-2016 

LP. 

 

 

 

Region 

Srebrna 

Odznaka 

Złota 

Odznaka 

Medal im. 

dr H. 

Jordana 

Odznaka 

Specjalna 

Przyjaciel 

Dziecka 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Dolnośląski 18 17 8 6 7 6 - - 

2. Kujawsko-Pomorski - - - - 5 10 - - 

3. Lubelski 4 - 3 - - 8 4 - 

4. Lubuski 8 3 1 5 - 1 - 2 

5. Łódzki 13 14 5 5 - 2 - - 

6. Małopolski - 2 - - 2 3 - - 

7. Mazowiecki 1 5 7 - 6 4 3 - 

8. Opolski - - - - - - - - 

9. Podkarpacki 1 1 - - - 4 - - 

10. Podlaski - - - - - - - - 

11. Pomorski 1 - - - 1 - - 1 

12. Śląski 2 - - - - - - - 

13. Świętokrzyski         

14. Warmińsko-Mazurski 4 - 3 1 - - - - 

15. Wielkopolski 38 6 13 1 22 5 1 3 

16. Zachodniopomorski 2 1 1 - 3 - - 12 

17. Zarząd Główny 1 - - - 9 8 - - 

 RAZEM 83 49 41 18 55 51 8 18 

 

 

Bohdan Tracewski przewodniczył także Komisji Historycznej, której praca polegała na 

gromadzeniu materiałów dotyczących zasłużonych działaczy, opracowywaniu ich i publikacji 

na łamach czasopisma „Przyjaciel Dziecka” oraz na stronie internetowej www.tpd.org.pl.  

 

Komisja ds. zwrotnej pomocy finansowej pod przewodnictwem Zygmunta Nowaczyka 

opiniowała wnioski wpływające od oddziałów TPD dotyczące pozyskania zwrotnej pomocy 

finansowej. W latach 2015 – 2016 ………..  
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2. Stan organizacyjny i zatrudnienie  w Zarządach TPD 
 

2.1  Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
 

W ostatnich latach obserwowaliśmy 

spadek liczby członków TPD, co 

mogło wynikać z wielu przyczyn, 

między innymi z braku rzetelnej 

sprawozdawczości, np. z regionu 

pomorskiego,  pełniejszej wiedzy o  

członkach na podstawie opłacanych 

składek.  

 

W latach 2015 - 2016 liczba członków 

ustabilizowała się i oscyluje w 

granicach 50 000. Z liczby 51 207 w 

2015 roku spadła do  50 294 w 2016 

roku. Brak istotnej różnicy statystycznej w okresie sprawozdawczym może świadczyć o 

zahamowaniu trendu spadkowego. Ze szczegółowych raportów regionalnych wynika, że w 

ostatnich latach wzrasta liczba zwyczajnych członków TPD na wsiach.   . 

  

2. 2 Koła Przyjaciół Dzieci 

 

KOŁA 
2015 2016 

koła członkowie koła członkowie 

 
Koła Przyjaciół Dzieci ( przy 
placówkach TPD, szkołach, 

przedszkolach i innych) 
 

1 530 36 452 1504 40619 

 
Koła Specjalistyczne 

(niepełnosprawnych ruchowo, 
na diecie bezglutenowej, z 

upośledzeniem umysłowym i 
innym) 

 

140 4 968 148 4856 

 
Koła Młodzieżowe 

62 1 695 34 742 

RAZEM 1 732 43 115 1686 
 

46217 
 

 

 

W okresie sprawozdawczym utrzymuje się zaobserwowana już w poprzednich latach 

tendencja spadku liczby Kół. Jest to kompatybilne ze spadającą liczbą członków. Najbardziej 

zauważalny jest spadek niemal o połowę kół młodzieżowych. Koła te działają właściwie tylko 

w okręgu  legnickim w województwie dolnośląskim. Przybyło natomiast 8 kół 

specjalistycznych. 

 

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  

 

lata 2015 2016 

zwyczajni 
40450 38549 

honorowi 
26 58 

wspierający 
10731 11687 

RAZEM 

 

51 207 

 

50 294 
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Najwięcej Kół TPD działa w regionach: wielkopolskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim 

a kół specjalistycznych w województwach: dolnośląskim, kujawsko – pomorskim i 

wielkopolskim. Koła specjalistyczne działają głównie na rzecz dzieci niepełnosprawnych 

ruchowo oraz upośledzonych  umysłowo. Koła wykazywane w sprawozdaniach jako „inne” 

zrzeszają  rodziców dzieci niewidomych, z chorobą infekcyjną, gośćcem, autyzmem, 

fenyloketonurią, dyskraniami, otyłością, ADHD. 

 

2.2  Zarządy terenowe TPD 
 

 

W okresie sprawozdawczym poza 16 Zarządami 

Oddziałów Regionalnych działało na terenie kraju 

309 zarządów niższego szczebla, wśród których 

najwięcej jest gminnych i dzielnicowych. Jak 

widać z poniższej tabeli, liczba zarządów 

ustabilizowała  się i dane z lat 2015 i 2016 niewiele 

się od siebie  różnią. Zmniejszyła się liczba 

Zarządów  Okręgowych między innymi w  

województwie  lubelskim zostały one przekształ-

cone w zarządy powiatowe i miejskie zgodnie z 

zasięgiem terytorialnym na którym działają.  

 
  

2.3 Zatrudnienie w biurach Zarządów Regionalnych i Oddziałów 

Terenowych TPD 

 

W okresie sprawozdawczym w biurach zarządów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pracowało 

257 osób. Przy czym zaistniały dokładnie odwrotne proporcje jeśli chodzi o zatrudnienie na 

umowę o pracę i umowy cywilno prawne. W roku 2015 na umowę o pracę było zatrudnione  

141 osób, a na umowy cywilno prawne 116 osób natomiast w 2016 roku  na umowę o pracę 

było zatrudnionych  115 osób, a na umowy cywilno prawne 142 osoby. Spadła liczba umów o 

pracę a wzrosła umów cywilnoprawnych. Świadczy to o coraz większej trudności w 

pozyskaniu środków na utrzymane biur zarządów oddziałów. Jednocześnie podkreślić należy, 

że oddziały które mają dobrze zorganizowane biura prowadzą najszerszą działalność 

statutową.  

 

 

 

 

 

Zarządy terenowe Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci 
 

 ROK 2015 2016 
okręgowe 
 

24 20 

powiatowe 
 

65 70 

miejskie 
 

81 83 

gminne/   

dzielnicowe 
134 136 

Razem  307 309 
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2.5  Zatrudnienie w placówkach TPD  
 

W latach 2015 - 2016, w placówkach Towarzystwa, takich jak środowiskowe ogniska 

wychowawcze, świetlice, przedszkola, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki rehabilitacyjne  i 

inne, a także w Centrum TPD HELENÓW zatrudniano 1856 osób w roku 2015, natomiast  

1 810 osób w rok 2016 roku. Umowy o pracę zawarto z 721 osobami w 2015 roku 

natomiast z 646 osobami w 2016 roku. Natomiast na umowy zlecenia w roku 2015 

pracowało 1135 osób, a w 2016 roku liczba ta wzrosła do 1 164 osób. 

 

Spadek zatrudnienia związany jest niewątpliwie ze zmniejszeniem liczby placówek 

prowadzonych przez TPD (w szczególności placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia 

dziennego, środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic) oraz z coraz większych 

trudności w pozyskiwaniu dotacji na realizację zadań i projektów o charakterze stałym. 

Niestabilna sytuacja finansowa oddziałów nie sprzyja zawieraniu umów o pracę.   

Największymi pracodawcami są nadal oddziały regionalne TPD mazowiecki i 

zachodniopomorski oraz śląski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P
ra

co
w

n
ic

y
 b

iu
r 

T
P

D
 

umowa o pracę 
inna forma 

zatrudnienia 
wolontariat RAZEM 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Zarządów 

Regionalnych 
24 38 19 13 23 214 

 

66 

 

265 

Zarządów 

innych oddz.  
91 103 123 103 603 528 

 

817 

 

734 

Razem 115 141 142 116 626 742 

 

 

883 

 

 

999 
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3. Działalność merytoryczna 
 

3.1 Placówki TPD dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób niepełnosprawnych 

 

 

W okresie sprawozdawczym spadła liczba placówek  dla dzieci i młodzieży także 

niepełnosprawnych z 448 w roku 205 do 414 w roku 2016, ale wzrosła o ponad 12 % liczba 

podopiecznych. Z roku na rok maleje liczb placówek wsparcia dziennego takich jak ogniska i 

świetlice TPD natomiast wzrasta liczba przedszkoli. Niemniej jednak wciąż największą grupę 

stanowią dzieci przebywające w środowiskowych ogniskach wychowawczych, świetlicach i 

klubach młodzieżowych. Jednocześnie placówki te stanowią 70 % w roku 2015 i  67% w roku 2016 

ogółu placówek prowadzonych przez jednostki TPD w okresie sprawozdawczym. Wśród placówek 

wsparcia dziennego najpełniejszy program pomocy i opieki zapewniają środowiskowe ogniska 

wychowawcze, których najwięcej działa w województwach mazowieckim, zachodniopomorskim, 

łódzkim  oraz wielkopolskim.  

Kolejną stosunkowo znaczącą grupą placówek są przedszkola, których  najwięcej działa na terenie 

województw zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. 

W 34  placówkach dla osób niepełnosprawnych: warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach 

szkolno-wychowawczych i rehabilitacyjnych oraz środowiskowych domach samopomocy 

przebywało w ostatnich latach ponad 1100 osób. 

                                                 
1
 Niepubliczne Zespoły Opieki Zdrowotnej działające  przy Centrum (…) TPD „Helenów” oraz przy WTZ w 

Płocku 

Placówki TPD dla dzieci i osób 

niepełnosprawnych 

2015 2016 2015 2016 

placówki uczestnicy 
 

przedszkola 
 

73 
 

83 1 534 2000 

placówki wsparcia dziennego: 

środowiskowe ogniska 

wychowawcze, świetlice, kluby 

 

 
312 

 

 
276 9 962 11729 

ogniska pracy pozaszkolnej 
 

6 
 
2 176 55 

pozaszkolne placówki 

specjalistyczne 

 
2 

 
2 88 56 

specjalne ośrodki szkolno - 

wychowawcze 

 
2 

 
3 122 98 

ośrodki rehabilitacyjne 
 

2 
 
2 140 141 

warsztaty terapii zajęciowej 
 

26 
 

26 891 890 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  
 

3 
 
3 92 90 

NZOZ
1 

 

 

2 
 

2 732 750 

inne placówki 
 

20 

 

15 788 511 
 

RAZEM 
 

448 
 

414 14 525 16 320 
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Placówki określane w sprawozdaniu jako „inne” to: sala doświadczania świata, warsztat nauki 

życia z dietą, centrum inicjatyw młodzieżowych, pogotowie lekcyjne, baza doradztwa i 

sprzętu rehabilitacyjnego, światoteka,  młodzieżowy klub integracji społecznej.  

 

3.1 Placówki TPD działające na rzecz rodziny 
 

W okresie sprawozdawczym na terenie kraju funkcjonowały 94 w 2015 roku a 83  w 2016  

roku różnorodne placówki pracujące na rzecz rodziny. Były to centra mediacji i pomocy 

rodzinie, poradnie rodzinne, poradnie psychologiczne, centrum rodziny i praw dziecka, 

punkty informacyjno-konsultacyjne oraz punkty porad obywatelskich, a także otwarte 

poradnictwo prowadzone przez pedagogów zatrudnionych w innych placówkach 

Towarzystwa. Z pomocy placówek, porad i konsultacji skorzystało  w okresie 

sprawozdawczy ponad  25 000 osób, co oznacza że TPD na dużą skalę wspiera rodziców w 

wypełnianiu funkcji wychowawczych, podnoszeniu umiejętności rozwiązywania problemów i 

dbania o dobro dzieci. W placówkach TPD udzielających porad mogą uzyskać pomoc także 

rodzice dzieci chorych i niepełnosprawnych, niejednokrotnie z rzadkimi rodzajami 

niepełnosprawności. Przykładem może być np. punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób 

niepełnosprawnych ich rodziców i opiekunów oraz akademię zdrowia celiakia prowadzony 

przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglutenowej. 

 

W roku 2016 Zarząd Główny TPD, a także oddziały terenowe m. in. zachodniopomorski, 

białostocki, krośnieński, uczestniczyły w ogólnopolskim programie nieodpłatnej pomocy i 

edukacji prawnej. Celem programu było  zapewnienie lepszego dostępu do informacji 

prawnej i usług prawniczych osobom  znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, udzielenie 

im wsparcia w tym zakresie, przeciwdziałanie marginalizacji  i degradacji społecznej. 

Zatrudnieni przez TPD prawnicy, w wyznaczonych przez Starostwa Powiatowe punktach 

pełnili dyżury podczas których udzielali porad w zakresie ubezpieczenia społecznego, prawa 

pracy, prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Wsparcia udzielano osobom 

borykającym się z problemami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, podatkowego 

oraz znajdującym się w trudnej sytuacji wynikającej z rozwodu.  Klienci otrzymywali także  

pomoc w planowaniu i redagowaniu pism urzędowych.  

  

3.2 Placówki  edukacyjne 

 

W okresie sprawozdawczym TPD w 2015 roku prowadziło 6 szkół a w 2016 - 5 szkół 

różnych szczebli. W minionym roku w naszych szkołach  uczyło się łącznie 79 uczniów, a w 

2016 – 113 uczniów. W szkołach tych uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.   

Na szczególną uwagę zasługują szkoły przysposabiające do pracy,  działające w Centrum 

TPD „Helenów” oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym TPD w Myśliborzu 
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w woj. zachodniopomorskim. Szkoły przysposabiające do pracy stwarzają szansę 

usamodzielnienia młodzieży z upośledzeniem umysłowym i innymi (sprzężonymi) 

niepełnosprawnościami. Program kształcenia   obejmuje wiedzę i umiejętności, które 

niepełnosprawni absolwenci mogą wykorzystać do samodzielnego funkcjonowania np. w 

dziedzinach takich jak artystyczno - dekoracyjne, techniczno - rzemieślnicze, handlowo - 

pielęgnacyjne gastronomiczno - gospodarskie. Najpełniejszą ofertę edukacyjną zapewnia 

Centrum TPD Helenów. W placówce tej  dzieci niepełnosprawne mogą rozpoczynać naukę w 

przedszkolu, przez szkołę podstawową, gimnazjum, liceum, po szkołę przysposabiającą do 

pracy. Kontynuacja usamodzielniania  prowadzona jest w Klubie Absolwenta działającym w 

obrębie tej placówki. 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, w ramach działalności odpłatnej  prowadzi również placówki 

doskonalące dla osób dorosłych, dające możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do pracy z dziećmi, zarządzania itp.  

W latach  2015 - 2016, w 3 ośrodkach doskonalenia kadry zorganizowano 71 form 

szkoleniowych dla blisko 3000 osób, w tym w: 

 ośrodku edukacyjno-szkoleniowym  prowadzonym przez Oddział TPD w Elblągu, 40 

kursów  doskonalących, dla 676 uczestników,  

 dwóch ośrodkach metodycznych w województwie zachodniopomorskim, łącznie  31 

kursów dla 3248  słuchaczy.  

Tematyka szkoleń organizowanych przez TPD odpowiada na zapotrzebowanie  nauczycieli, 

wychowawców, animatorów,  wychowawcy i innych osób pracujących na rzecz dzieci. 

Najczęściej realizowane bloki tematyczne dotyczą wychowania, nauczania, zapobiegania 

patologii społecznej,  terapii psychologicznej i pedagogicznej, wspomagania rozwoju dzieci i 

młodzieży, rozwoju kompetencji komunikacyjnych, diagnostycznych i innych.  

 

3.4  Przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu 

 

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 8 ośrodków adopcyjnych TPD, na terenie 

województw małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Za 

pośrednictwem ośrodków w latach 2015 - 2016  do adopcji trafiło 809 dzieci, w tym: 256 do 

adopcji zagranicznych za pośrednictwem Krajowego Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego 

przez ZG TPD.  Na mocy decyzji Ministerstwa Rodziny, Prac i Polityki Społecznej  

wyrażonej obwieszczeniem z dnia 13 stycznia 2017 r. Krajowy Ośrodek Adopcyjny stracił 

prawo do prowadzenia działalności. A zatem rok  2016 był ostatnim rokiem funkcjonowania 

tego ośrodka. 

W okresie sprawozdawczym liczba adopcji w roku 2016 była nieco wyższa niż w 2015 roku.  

Ponadto ośrodki szkoliły kandydatów na rodziców adopcyjnych, prowadziły poradnictwo, 

telefony zaufania, udzielały wsparcia rodzinom po dokonanych adopcjach, a także dorosłym 

„adoptowanym dzieciom”, które poszukiwały informacji o swoich rodzinach biologicznych. 
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Liczbowe zestawienie pracy ośrodków adopcyjnych w latach 2015 - 2016  obrazuje poniższa 

tabela. 

 

 

 
lata 

 

 
liczba 

ośrodki 
adopcyjne 

TPD 

objętych opieką 

 

orzeczonych 

przysposobień 
korzystających 

ze wsparcia 

postadopcyjnego rodziców dzieci 
 

2015 8 1448 1162 395 817 
 

2016 8 1307 977 414 421 
 

 

 

3.5  Stałe programy realizowane przez Zarząd Główny i Oddziały Terenowe  
 

Pedagog rodzinny, opiekun indywidualny, wychowawca podwórkowy, pedagog uliczny 

oraz rzecznik praw dziecka to programy, które  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

wypracowało jako wsparcie dla środowiskowych ognisk wychowawczych łączące ogniwo 

między podopiecznym, a jago rodziną oraz innymi placówkami edukacyjnymi i opiekuńczymi 

i instytucjami działającymi na rzecz dzieci.  

 

Na szczególną uwagę zasługuje społeczne rzecznictwo praw dziecka prowadzone przez 

Tepedowskich Rzeczników  Praw Dziecka. W latach 2015 - 2016 roku w całym kraju 

pracowało kilkudziesięciu  rzeczników, którzy podjęli ponad 3000 interwencji mających 

na celu ochronę dzieci przed przemocą w rodzinie, szkole i w środowisku rówieśniczym, 

przed wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz złym traktowaniem w każdej formie i 

postaci. 

 

 

Stałe programy pedagogiczne 

 

 

 

 

Rok 

 

 

pedagog rodzinny 

 

rzecznik praw dziecka 

inne  

programy środowiskowe: 

wychowawca podwórkowy, 

pedagog uliczny,  

place gier i zabaw,  

programy profilaktyczne  
l i c z b a  

realizato- 

rów 

objętych pomocą realizato- 

rów 

dzieci 

objętych 

pomocą 

podjętych 

interwencji 

realizato- 

rów 

dzieci 

objętych 

opieką dzieci  rodzin 

2015 37 1051 390 93 1001 2291 86 2727 

2016 65 860 326 71 602 1758 170 5617 
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Z analizy danych liczbowych zawartych w poniższej tabeli wynika, że poza poza programem 

Tepedowskiego Rzecznika Praw Dziecka w skali całego kraju realizujemy ponad 200 

programów których odbiorcami jest wiele tysięcy dzieci. Realizatorzy programów to 

pedagodzy  rodzinni,  pedagodzy uliczni, wychowawcy podwórkowi i wielu innych 

animatorów. Szczególną formą pracy z dziećmi i młodzieżą  jest samorządność rozwijająca 

się głównie  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych TPD. W latach 2015 - 2016 roku w 

259 samorządach dziecięcych i młodzieżowych aktywnie pracowało niemal 5000 

wychowanków.  

 

3.6  Wypoczynek letni i zimowy 

 

W okresie sprawozdawczym TPD zorganizowało ponad  2700 różnorodnych form  

wypoczynku letniego i zimowego. Liczba ta w skali ogólnej w roku 2016 zmniejszyła się w  

stosunku do 2015 o 15%, natomiast wzrosła liczba kolonii i obozów stacjonarnych o około 10 

%. Znacząco zmalała liczba półkolonii, biwaków i wycieczek. W różnych formach 

wypoczynku uczestniczyło prawie 90 000 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne.  Liczba 

turnusów rehabilitacyjnych jest stabilna TPD organizuje ich 60  w skali roku. 

Zarówno w roku 2015 jak i 2016 Zarząd Główny TPD był organizatorem akcji letniej w 

Ośrodku TPD w Jastrzębiej Górze. Z oferty w okresie wakacyjnym skorzystało ponad  400 

uczestników z Warszawy, Ostrołęki, Łomży, Suwałk, Przemyśla i Rzeszowa. TPD prowadzi 

3 całoroczne schroniska młodzieżowe, 4 ośrodki wypoczynkowe oraz 2 domy wczasów 

dziecięcych. Łącznie z bazy wypoczynkowej w placówkach TPD korzysta w roku średnio 

20 000 uczestników.  

 

 

WYPOCZYNEK 

 w latach 

 

2015 2016 

turnusy  uczestnicy 
 

turnusy 
uczestnicy 

kolonie i obozy stacjonarne 274 
 

10 511 

 
292 

 

13 095 

obozy wędrowne 4 
 

97 

 
10 381 

biwaki i wycieczki 582 
 

17 983 

 
493 

 

21305 

półkolonie ( lato i zima w 

mieście) 
561 

 

12 865 391 8056 

turnusy rehabilitacyjne 

 
60 1 556 60 1585 

wczasy z pedagogiem  

 
3 79 2 62 

RAZEM 

 

1 484 

 

43 091 

 
1 248 44 484 
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3.7  Pomoc materialna udzielana przez TPD  
 

Pomoc materialna udzielana przez TPD polega w głównej mierze na organizowaniu 

regularnego dożywiania podopiecznych, a także wspieraniu rodzin poprzez przekazywanie 

żywności pozyskiwanej za pośrednictwem banków żywności oraz darów rzeczowych 

pozyskanych od sponsorów. Pomoc finansowa to w większości przypadków dofinansowanie 

kosztów wypoczynku letniego i zimowego. Niektóre oddziały udzielają stypendiów dzieciom 

uzdolnionym, wywodzącym się z ubogich rodzin. Na pomoc okazjonalną składają się  paczki   

świąteczne, upominki i nagrody. 

 

Mówiąc o pomocy TPD w zakresie 

dożywiania, należy pamiętać, że od  

2012 roku otrzymujemy znaczące 

wsparcie od Fundacji TESCO Dzieciom 

która  przekazuje  dotację na realizację 

programu "Zdrowo jeść by rosnąć w 

siłę" w 30 ogniskach TPD w kraju gdzie 

przebywa około 1000 dzieci.  

Ponadto w roku 2016 zostaliśmy 

zaproszeni przez Kulczyk Foundation do 

realizacji ogólnopolskiego programu dożywiania pod nazwą „Żółty Talerz”. Dzięki 

programowi wsparcie otrzymuje 1500 dzieci w 50 placówkach TPD w kraju.  

 

4 Placówki Zarządu Głównego TPD 
 

4.1  Krajowy Ośrodek Adopcyjny TPD 

 

Krajowy Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci decyzją Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej do 13 stycznia br. upoważniony był do pośrednictwa w adopcji 

zagranicznej.   

Ośrodek w okresie sprawozdawczym  współpracował  z 29 organizacjami akredytowanymi 

przez polskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z Francji, Hiszpanii, Holandii, 

Niemiec, Szwecji, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Norwegii. W ramach swoich 

kompetencji przygotowywał do przysposobienia zagranicznego dzieci, dla których nie 

znaleziono rodzin w kraju. Były to dzieci z różnorodnymi, często współistniejącymi 

zaburzeniami rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, z wrodzonymi wadami 

rozwojowymi, z zespołem dziecka wykorzystywanego seksualnie i dziecka maltretowanego,  

bądź dzieci starsze (powyżej 7 r. ż.) oraz rodzeństwa liczące troje i więcej dzieci.  

Liczbowe określenie zatrudnienia i działań podejmowanych przez ośrodek w latach 2015-

2016 obrazuje poniższa tabela: 

 

POMOC 

MATERIALNA 
liczba korzystających 

2015 2016 

finansowa 3887 5095 

rzeczowa 19953 17180 

dożywianie 16345 13926 

okazjonalna  30231 28318 

RAZEM 70 416 64519 
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Rok 

zatrudnienie  

praktykan

ci 

wpływ 

dokumen- 

tów 

z tego 

zakwalifiko

wano 

powierzenie 

osoby etaty dzieci rodziny 

2015 

  

5 3,5 4 109 104 125 86 

2016 

  

5 3,5 3 118 116 131 88 

 

Ponadto pracownicy ośrodka, uczestniczyli w pracach zespołów do spraw okresowej oceny 

sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych,  udzielali informacji rodzinom 

krajowym i zagranicznym zainteresowanym adopcją dziecka, wspierali w rozwiązywaniu 

indywidualnych problemów wychowawczych w okresie preadopcji, pomagali dorosłym 

adoptowanym  w nawiązywaniu kontaktu z rodzeństwem i rodziną biologiczną. Zajmowali 

się także promocją i szerzeniem społecznej świadomości dotyczącej rodzicielstwa 

adopcyjnego poprzez wystąpienia w mediach, na konferencjach, prowadzenie praktyk oraz 

staży. 

 

4.2 Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD „Helenów”.  

W skład Centrum  TPD „Helenów" wchodzi łącznie 9 jednostek organizacyjnych, w tym:   

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD "Helenów", Pozaszkolna Placówka 

Specjalistyczna, Zespół Publicznych Szkół Specjalnych nr 95, Niepubliczne Liceum 

Ogólnokształcące, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne im. Lady Sue 

Ryder, od września 2015 r. - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z programem 

wczesnego wspierania dziecka, Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

Klub Absolwenta oraz Pracownia Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju.  

Łącznie z różnego rodzaju stałej lub systematycznej pomocy  w zespole tych placówek 

korzysta średnio  około 180 niepełnosprawnych podopiecznych. 

Placówki wchodzące w skład Centrum współpracują ze sobą w zakresie: 

 rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (mózgowym 

porażeniem dziecięcym), 

 edukacji dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i w 

Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej, 

 edukacji, rehabilitacji i opieki dzieci od przedszkola po liceum, 

 wspierania absolwentów szkół w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, 

 diagnozy i terapii dzieci (z różnymi zaburzeniami) z Warszawy i całej Polski, 

przyjmowanych w Pracowni Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju oraz w ramach 

Niepublicznego Rehabilitacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej, 

 wsparcia specjalistycznego terapeutów w ramach warsztatów i innych  form 

doskonalących, 

 przywarsztatowego przygotowywania kandydatów do pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. 

http://www.helenow.pl/internat.php
http://www.helenow.pl/pozaszkolna.php
http://www.helenow.pl/pozaszkolna.php
http://www.helenow.pl/pozaszkolna.php
http://www.helenow.pl/liceum/index.html
http://www.helenow.pl/liceum/index.html
http://www.helenow.pl/pracownia.php
http://www.helenow.pl/klubabsolwenta.php
http://www.helenow.pl/pracownia.php
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Centrum jest miejscem wielu uroczystości historycznych i patriotycznych, spotkań z ważnymi 

osobami ze świata kultury, nauki, biznesu, przedstawicieli władz samorządowych oraz innymi  

osobistościami  dającymi dowód zainteresowania i szacunku dla pracy TPD, podopiecznych i 

osób zatrudnionych w centrum. Przykładem takich uroczystości w 2015 r. było odsłonięcie 

tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, który gościł w istniejącym już wówczas tepedowskim 

ośrodku dla dzieci oraz nadanie Liceum Ogólnokształcącemu  imienia wielce zasłużonego dla 

rozwoju i przetrwania Towarzystwa - Prezesa Honorowego  TPD Stanisława Tułodzieckiego.  

Rokrocznie, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka  Centrum było organizatorem otwartej 

imprezy plenerowej w które każdorazowo uczestniczy  blisko 1000 dzieci z terenu warszawy i 

województwa mazowieckiego. Takie wydarzenia są okazją do prezentacji placówki, 

dostarczają wielu wzruszeń, upowszechniają dorobek TPD. 

 

4.3 Centrum Rodziny i Praw Dziecka  
 

Działające przy Zarządzie Głównym TPD Centrum Rodziny i Praw Dziecka realizowało w 

okresie sprawozdawczym dwa programy w tym: 

 porady specjalistyczne - finansowane przez m.st. Warszawa,  

 punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów 

finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Oferta Centrum obejmowała: indywidualne konsultacje psychologiczne, indywidualne 

konsultacje seksuologiczne, konsultacje psychologiczne dla par i małżeństw, poradnictwo 

wychowawcze , terapię pedagogiczną, pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i 

opiekuńczego, poradnictwo mediacyjne, doradztwo zawodowe. 

Łącznie w okresie sprawozdawczym z pomocy Centrum Rodziny i Praw Dziecka 

skorzystało ponad 800 osób,  udzielono niemal 2500 porad i konsultacji. 

  

4.4  Środowiskowy Dom Samopomocy TPD w Serocku 

 

Przejęty przez Zarząd Główny od listopada 2015 Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku  

jest  placówką  przeznaczoną dla 30 niepełnosprawnych osób pełnoletnich. Zadania placówki 

były realizowane przez dziewięcioosobowy zespół wspierająco-aktywizujący. W ŚDS 

prowadzone są zajęcia terapeutyczne np.: kulinarne, stolarskie, plastyczne, ogrodnicze, 

informatyczno - multimedialne oraz treningi umiejętności społecznych, zajęcia rehabilitacji 

ruchowej. W trakcie pobytu organizowano  różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki, dzięki którym 

osoby z niepełnosprawnością mogły poznać dalsze otoczenie, obiekty kultury,  tradycje polskie. 

Zajęcia wyjazdowe, w innym otoczeniu i nowych okolicznościach, poza walorami poznawczymi  

były  również okazją do oceny efektywności pracy stacjonarnej.  Przez cały czas dużo uwagi 

poświęca się na współpracę z rodzinami uczestników.  
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5. Działalność Krajowych Komitetów i Kół Specjalistycznych przy ZG 

TPD 
 

5.1 Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Ruchowo  

 

Działalność Komitetu skupiała się wokół integracji jego członków, organizowania różnych 

form upowszechniania problematyki osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, 

podnoszenia wiedzy i doskonalenia umiejętności rodziców i opiekunów osób 

niepełnosprawnych. Ruch społeczny rodziców dzieci niepełnosprawnych w Towarzystwie 

Przyjaciół Dzieci organizował wiele przedsięwzięć w środowisku lokalnym. (imprezy 

integracyjne, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki tematyczne, zloty, rajdy integracyjno-

edukacyjne w kraju i zagranicą, także pielgrzymki do miejsc świętych, przeprowadzono 

konkursy i plenery artystyczne oraz zawody sportowe). Poza bezpośrednią działalnością 

kierowaną do osób niepełnosprawnych, prowadzone są zbiorki żywności i jej dystrybucja, 

udziela się porad prawnych, pisze odwołania, udziela rekomendacji, na miarę możliwości 

wspomaga materialnie i opiekuńczo rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.  

 

Dzięki szerokiej działalności ruch społeczny rodziców dzieci niepełnosprawnych widoczny 

jest w społeczności lokalnej i strukturach TPD.  Komitet na bieżąco śledzi i przekazuje swoim 

członkom zmiany w przepisach prawnych dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych  

(m.in.  świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne i dodatki, karta parkingowa, renta 

socjalna, orzeczenia o niepełnosprawności, działalność pożytku publicznego i wolontariatu, 

podróże służbowe, rozporządzenia o warsztatach terapii zajęciowej i dofinansowaniu do 

zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego itd.). Komitet reprezentowany był na 

spotkaniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Zarząd Główny TPD oraz 

inne organizacje pozarządowe.  

 

Komitet prowadzi cykliczne wydawnictwo pt. „Niezbędnik działalności społecznej”, w 

którym zamieszcza informacje o bieżących wydarzeniach w TPD i Komitecie.  Ponadto 

członkowie Komitetu i kół umieszczają swoje opracowania w czasopiśmie TPD „Przyjaciel 

Dziecka”. Komitet opracował również historię ruchu społecznego rodziców dzieci 

niepełnosprawnych w TPD. 

 

5.2 Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą  

 

W okresie sprawozdawczym Krajowy Komitet podjął następujące działania: 

1. Edukacja i reedukacja diabetologiczna z dziećmi, młodzieżą i rodzicami z zakresu 

samokontroli w cukrzycy. Praca ta była prowadzona przez Koła z różnych miast 

Polski, na: turnusach rehabilitacyjnych, spotkaniach i wyjazdach integracyjno – 

edukacyjnych. 
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2. Prezentacja oraz rozpowszechnianie broszury „Dziecko z cukrzyca typu 1 w 

placówkach oświatowych” na terenie całego kraju, głównie w szkołach podstawowych 

i przedszkolach. Współpraca w zakresie pracy edukacyjnej z nauczycielami w 

placówkach oświatowych z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży Chorym na Cukrzycę. 

3. Uczestnictwo przedstawicieli  Zarządu Komitetu w Konferencji organizowanej przez 

Instytut Praw Pacjenta z okazji Światowego Dnia Chorych. 

4. Praca w Zarządzie  Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i           

         Młodzieży Chorym na Cukrzycę. 

5. Pomoc rodzinom, udzielanie porad, podawanie informacji w sprawach dotyczących     

orzekania o niepełnosprawności, organizacji wakacyjnego wypoczynku i innych. 

 

5.3 Krajowy Komitet Kół  Przyjaciół Dzieci na Diecie Bezglutenowej 
 

W okresie sprawozdawczym Krajowy Komitet odbył dwa  zebrania zarządu przy okazji 

obywających się w Bydgoszczy konferencji „Akademie Zdrowia – Celiakia 2016”, których 

komitet jest od lat współorganizatorem. Akademia Zdrowia jest cyklem wykładów 

specjalistów medycyny w dziedzinie celiakii oraz chorób współistniejących. Dzięki Akademii 

rodzice dzieci z celiakią z całej Polski mogą zapoznać się z osiągnięciami medycyny w 

zakresie gastroenterologii i innych chorób. W czasie konferencji produkty bezglutenowe 

prezentują rozliczne firmy z Polski i Europy. 

Tematy poruszane podczas konferencji: 

1. Skutki nieprzestrzegania diety bezglutenowej 

2. Celiakia – obraz kliniczny i postępowanie zgodnie z wytycznymi ESPGHAN 

3. Nowe przepisy odnośnie znakowania żywności bezglutenowej w Europie 

4. Choroba Hashimoto – a dieta bezglutenowa – aktualny stan wiedzy i kontrowersje 

 

Krajowy Komitet prowadzi działalność informacyjną rozprowadza książki wydawane przez 

Stowarzyszenie Przekreślony Kłos, udostępnia nieodpłatnie znak graficzny „przekreślony 

kłos” producentom żywności bezglutenowej.  

 

5.4 Krajowe Koło Pomocy Dzieciom z wrodzoną łamliwością kości  

 

Koło w ramach swojej działalności głównie zajmuje się propagowaniem wiedzy o wrodzonej 

łamliwości kości wśród rodziców nowonarodzonych dzieci z w/w chorobą. W okresie 

sprawozdawczym każdorazowo  podczas wakacji zostały  zorganizowane czternastodniowe 

turnusy rehabilitacyjne. Turnusy obywają się dzięki wpłatom sponsorów, środkom 

pozyskanym z 1% podatku oraz dofinansowaniu powiatowych centrów pomocy rodzinie. 

Celem turnusów  jest  poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej oraz 

kształtowanie umiejętności życia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze schorzeniem 

narządu ruchu.  



 19 

 

 

6. Wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
 

6.1 Przyjaciel Dziecka  

 

W okresie sprawozdawczym  zostały wydane cztery numery czasopisma dofinansowane ze 

środków PFRON. Celem PRZYJACIELA DZIECKA  było: 

 popularyzowanie i promocja działalności naszej organizacji w zakresie pomagania 

dzieciom gorszych szans, osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem 

społecznym oraz ich rodzinom, 

 wzmacnianie integracji osób niepełnosprawnych, które ze względu na 

niepełnosprawność doświadczają izolacji i są zagrożone marginalizacją, 

 publikacja informacji na temat bieżącej działalności naszej organizacji, imprez i 

przedsięwzięć, 

 prezentowanie stanowiska Towarzystwa wobec ważnych społecznie problemów, 

 promocja osiągnięć podopiecznych. 

 

Ilustracją  wymienionych założeń są następujące artykuły: 

 Wizyta Pierwszej Damy w Centrum TPD HELENÓW, 

 U progu 100-lecia TPD. 

  TPD dba o prawidłowe odżywianie dzieci w swoich placówkach, 

 Działalność Kół w Legnickim Okręgu TPD, 

 Wspomnienia z wakacji we Włoszech – refleksje niepełnosprawnej uczestniczki, 

 Turystyka osób niepełnosprawnych, 

  Order Uśmiechu dla Kazimierza Pleśniaka - wieloletniego działacza TPD z Legnicy, 

 Informacja o działalności w Polsce Kół Rodziców niepełnosprawnych dzieci, 

 Wspomnienia o działaczach TPD, którzy odeszli, 

 Trafić do dzieci i do rodziców – rozmowa z dyrektorem ośrodka adopcyjnego TPD, 

 Kochane takie jakie jest – wychowanie dziecka niepełnosprawnego, 

 Dziecko w amerykańskim systemie prawnym, 

 Edukacja sukcesu – wykład prof. Tomasza Arciszewskiego, 

 Wychowanie bez przemocy, 

 Hejtowanie w szkolnej ławce, 

 Gdy rodzicom przybywa lat – przyszłość dorosłych osób niepełnoprawnych, 

  Wpływ przywiązania na nasze życie recenzja książki Chrisa Taylora „ zaburzenia 

przywiązania u dzieci i młodzieży”, 

 Otwarcie nowego kompleksu rehabilitacyjnego w Centrum TPD „Helenów” 

 O prawo do godnego życia – artykuł ojca niepełnosprawnego dziecka 
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Od wielu lat redaktorem naczelnym „Przyjaciela Dziecka” jest Irena Malanowska dzięki 

której, pismo niezmiennie utrzymuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski.  

Natomiast autorami większości artykułów są działacze oraz współpracownicy TPD. 

 

Także niektóre oddziały terenowe, zależnie od posiadanych środków, wydają okazjonalnie 

lub regularnie własne  czasopisma poruszające przede wszystkim problematykę właściwą dla 

swoich środowisk  np. "Nade wszystko dziecko" czasopismo Oddziału Okręgowego TPD w 

Legnicy, "Świat Dziecka" czasopismo Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie. 

 

7. Współpraca z innymi organizacjami. 
 

Jak już pisano w części sprawozdania dotyczącej pomocy materialnej partnerem 

strategicznym TPD w dziedzinie pomocy dla dzieci jest Fundacja TESCO Dzieciom. W 

ramach finansowanego rzez Fundację  programu „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” co roku 

blisko tysiąc dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem i 

problemem niedożywienia, podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych oraz 

świetlic TPD otrzymuje posiłek. Program uwzględnia finansowanie zakupu żywności oraz 

edukację dzieci  w zakresie racjonalnego żywienia i zdrowego trybu życia.   

We wrześniu  2016 Kulczyk Foundation stworzyła sojusz największych organizacji 

pozarządowych zajmujących się żywieniem dzieci w Polsce. TPD znalazło się w nim obok 

takich stowarzyszeń jak  Banki Żywności, PCK, Caritas i SOS Wioski dziecięce. Dzięki 

otrzymanemu od Fundacji dofinansowaniu, regularne, codzienne posiłki otrzymuje ponad 

1500 dzieci w 50 placówkach TPD w całym kraju. Projekt „Żółty talerz” znacząco poprawił 

jakość i intensywność żywienia naszych wychowanków. Poprzez systematyczne oraz 

różnorodne posiłki, dzieci  mają okazję poznać nowe produkty, urozmaicając swoją dietę o 

wcześniej nieznane smaki, uczą się także czego należy unikać, by cieszyć się lepszym 

zdrowiem i dłużej żyć. Z miesiąca na miesiąc rośnie  także zainteresowanie projektem ze 

strony rodziców i opiekunów naszych podopiecznych, co przekłada się na ich aktyny udział w 

proponowanych zajęciach edukacyjno-kulinarnych, które oceniają jako ciekawe i proszą o 

kontynuację. 

Wyżej wymienieni partnerzy strategiczni dzięki porozumieniu z Zarządem Głównym TPD 

wspierali placówki i oddziały naszego stowarzyszenia w całym kraju. Fundacja LOTTO 

Milion Marzeń oraz  Fundacja  Sue Ryder na stałe współpracują z Centrum TPD „Helenów”, 

dzięki ich wsparciu finansowemu w 2015 roku został zbudowany i wyposażony nowy 

kompleks budynków  służących rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Jest jeszcze cały 

szereg sponsorów, firm instytucji, które lokalnie wspierają oddziały i placówki TPD. 

Wszystkie podmioty, które wspieraj TPD są dla nas bardzo ważne bo dzięki nim życie 

naszych podopiecznych staje się łatwiejsze  
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8. Podsumowanie: 
1) Wydaje się że po zaobserwowanym w ostatnich latach regularnym spadku liczby 

członków TPD, sytuacja ustabilizował się i liczba ta w 2016 roku jest 

porównywalna do 2015. 

 

2) Z roku na rok zmniejsza się liczba środowiskowych ognisk wychowawczych i 

świetlic TPD w kraju, co wynika w szczególności z coraz większych trudności w 

pozyskaniu dotacji na ich działalność.  

 

3) Optymistyczny jest wzrost liczby prowadzonych przez TPD przedszkoli. 

 

4) Zarówno w placówkach TPD jak i w biurach oddziałów spada liczba osób 

zatrudnionych na umowę o pracę, co świadczy o braku stabilnej sytuacji 

finansowej jednostek.  

 

5) Wzrosła liczba wyjazdowych form oraz uczestników wypoczynku letniego. Można 

zakładać, że jest prawdopodobny efekt kumulacji w czerwcu  wypłat za 3 m-ce  

świadczenia 500+, należnego rodzinom wychowującym dzieci.  

 

 

Opracowała: Jolanta Szklarska 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 10 czerwca 2017 r. 

 

 


