HARMONOGRAM działań planowanych w latach 2018 - 2019
w ramach obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
03 marca
2018
marzec/kwiecień
2018

maj/czerwiec
2018

6 czerwca
2018

Zebranie Zarządu Głównego TPD.
Przyjęcie i omówienie harmonogramu obchodów 100lecia TPD
Akcje charytatywne w warszawskich centrach handlowych
Będą miały na celu zbiórkę środków na remont i adaptację
mieszkań treningowych dla niepełnosprawnych podopiecznych
Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD HELENÓW
Pikniki Zdrowo Jesz - 100 lat żyjesz
Zostaną zorganizowane w Koszalinie, Szczecinie, Warszawie,
Koninie, Krakowie, Rzeszowie, Olsztynie i Łodzi. Będą to otwarte
dla społeczności lokalne pikniki promujące zdrowe odżywianie, w
których wezmą udział całe rodziny. Podczas pikników odbędą się
kiermasze potraw przygotowanych przez dzieci i rodziców, pokazy
kulinarne ( przygotowywanie potraw) konkursy kulinarne i konkursy
wiedzy o zdrowym odżywianiu, a także zawody i rozgrywki
sportowe.
Międzynarodowy Dzień Dziecka w Centrum TPD HELENÓW
Warszawa ul. Hafciarska 80/86
Spotkanie sprawnych i niepełnosprawnych podopiecznych TPD z
całej Polski oraz zaprzyjaźnionych grup z Ukrainy, Białorusi i Litwy.

14 czerwca 2018

Jaka przyszłość TPD
Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli nauki, biznesu, władz
rządowych i samorządowych oraz struktur TPD z całego kraju.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Pl. Bankowy 3/5

8 – 15 czerwca

W drodze do niepodległości
Wystawa prezentująca postacie i wydarzenia związane
tematycznie z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Otwarcie wystawy w dniu 11 czerwca z udziałem historycznych
grup rekonstrukcyjnych.

czerwiec 2018

Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD HELENÓW
Zielona Estrada
Przegląd twórczości artystycznej podopiecznych
Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD HELENÓW

Centrum

lipiec - sierpień
2018

100 inicjatyw na 100lecie TPD
Prezentacje przygotowane przez dzieci uczestniczce w programie
rozwijania zainteresowań finansowanym przez PEPCO podczas
zorganizowanych dla nich obozów w Serocku, Poznaniu i
Jastrzębiej Górze.
Prezentacje ( fotograficzne, muzyczne, taneczne, graffiti, film,
spektakl, i inne) zostaną zapisane na nośniku cyfrowym i
rozdawane w materiałach oraz prezentowane podczas planowanej
konferencji ora gali jubileuszowej.

21 listopada
2018

Dzieciństwo w potrzebie
Sesja naukowa prezentująca nowe spojrzenie na problem
dzieciństwa – ujęcie filozoficzne, społeczne i pedagogiczne.
Prowadzący: prof. Stanisław L. Stadniczeńko

grudzień 2018

Akcje charytatywne w warszawskich centrach handlowych
Będą miały na celu zbiórkę środków na remont i adaptację
mieszkań treningowych dla niepełnosprawnych podopiecznych
Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD HELENÓW

grudzień 2018

Wydanie Publikacji :
- jubileuszowe opracowanie prezentujące całokształt działań
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
- jubileuszowy numer czasopisma Przyjaciel Dziecka

marzec/kwiecień
2019

Debata pt. Zasługi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dla rozwoju
edukacji w Polsce.
Wręczenie Medali
działaczom z kraju.

Komisji

Edukacji

Narodowej

zasłużonym

czerwiec 2019

Spotkanie Małżonki Prezydenta RP z delegacjami dziecięcymi
– podopiecznymi TPD z różnych stron kraju
w miarę
możliwości Ogrodach Pałacu Prezydenckiego.

8 czerwca 2019

Gala Jubileuszowa
Prezentacja 100-letniego dorobku TPD,
Wręczenie odznaczeń organizacyjnych i podziękowań
przedstawicielom z całego kraju szczególnie zaangażowanym w
rozwój naszego stowarzyszenia.
Koncert Jubileuszowy.

wrzesień 2019

Wręczenie

Odznaczeń

Państwowych

szczególnie

zasłużonym działaczom TPD z kraju w miarę możliwości w
Pałacu Prezydenckim.
19 października
2019

Zebranie Zarządu Głównego TPD.
Zakończenie obchodów 100lecia TPD

