
*Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 



„Koloniom letnim zawdzięczam wiele. Tu po raz 
pierwszy spotkałem się  z gromadą dzieci i w 

samodzielnej pracy poznałem abecadło praktyki 
wychowawczej”….

Na koloniach letnich w „Michałówce” 
(1907)

ABC wychowania:
1) Kształcić serce, 

2) Kształcić umysł, 

3) Połączyć to wszystko  z układnością form.                               
4) Rozumieć dodatnie cechy 
wrodzonego charakteru dzieci,                                                             

5) Stłumić ujemne,
6) Tworzyć nabyty charakter dziecka.                                

7) Uczynić z dziecka człowieka pożytecznego, szlachetnego, szczęśliwego.

Korczak - wychowawca, działacz społeczny



Motto
...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, 
jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet 
czy przywar.  

Janusz Korczak

•Placówki letniego wypoczynku TPD to:

Bezpieczne miejsce pobytu, w którym  uczymy  
mądrego spędzania czasu wolnego i rozwijamy 

zainteresowania, pomagamy w poznawaniu świata. 
To także  czas zabawy 

oraz miejsce, gdzie można uzyskać pomoc w 
rozwiązaniu różnych problemów od tych błahych po 
bardzo poważne, i gdzie można uzyskać wsparcie 

wyrozumiałego dorosłego.

Funkcje i cele wypoczynku wakacyjnego



Towarzystwo                  Przyjaciół Dzieci 
Krosno

Dobra placówka wypoczynku:

Tak:
• Bezpieczeństwo     
• Aktywność
• Wspólnota 
• Ciepło
• Bliskość
• Kontakt
• Wychowanie społeczne
• Odpowiedzialność
• Solidarność
• Równość
• Bogactwo obrzędowości
• Środowisko rozwijające  

osobowość
• Miejsce wolne od alkoholu i   

narkotyków

Nie:
•Zagrożenia
•Pasywność
•Dystans
•Chłód
•Brak zrozumienia
•Wychowanie aspołeczne
•Brak odpowiedzialności
•Konkurencja
•Autokratyzm
•Hieratyczność
•Brak obrzędowości
•Środowisko  unifikujące 
osobowość
•Miejsce spożywania alkoholu i 
zażywania narkotyków



Jak co roku , także  w bieżącym, naszym
założeniem było:

zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom i 
młodzieży. Wraz z rozwojem dzieci i ich 

samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z 
koniecznością wyposażenia ich w umiejętność 

przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już 
zaistnieją – w zdolność do radzenia sobie z trudną 
sytuacją. Ważne jest ograniczenie negatywnych 
zjawisk oraz konieczność jak najwcześniejszego 

wyposażenia dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i 
możliwie sprawnego pokonywania niebezpieczeństw.



Co  chcemy  osiągnąć ?
Celem organizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży ze środowisk   „defaworyzowanych” jest:

- rozwijanie  u dzieci i młodzieży zainteresowań turystycznych, 
estetycznych, historycznych i sportowych  

– wdrażanie do prawidłowego wykorzystywania czasu wolnego. 
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne 

zachowanie
- kształtowanie zdrowego stylu życia oraz umiejętności 

asertywnych w sytuacji współczesnych zagrożeń 
-poprawa stanu zdrowia osób niepełnosprawnych, 

- kształtowanie wrażliwości moralnej, wpajanie wartości i zasad 
moralnych

- kształtowanie postawy społecznej, poprzez zdobywanie 
prawidłowych doświadczeń we współżyciu w grupie rówieśniczej

-poznanie nowych regionów naszego kraju przedstawienie kultury, 
tradycji regionu pobytu.



Placówki wypoczynku pełnią  funkcję 
edukacyjną, opiekuńczą, profilaktyczną, 

reedukacyjną i kompensacyjną.

Z każdym rokiem obserwujemy wzrastającą liczbę dzieci 
z różnego rodzaju zaburzeniami. Dzieci te czują się 

zagubione i osamotnione, nieakceptowane przez 
rówieśników, nie spełniają oczekiwań rodziców i 

nauczycieli. Wykazują silną frustrację, przejawiającą się 
w zaburzeniach zachowania, agresji słownej, izolacji. 

Wychowankowie ci wymagają szczególnej troski i pomocy 
w łagodzeniu napięć emocjonalnych i rozwiązywaniu 

problemów. Pojawia się sporadycznie problem przemocy 
ze strony rówieśników.

To wymaga dodatkowego wysiłku i kompetencji ze strony 
wychowawców. 



Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Krosno
Działania wychowawcze  i terapeutyczne 

podejmowane podczas wypoczynku dzieci i 
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych…

Punkt wyjścia w organizacji pobytu to  świadomość stanu fizycznego,  
społecznego  i emocjonalnego dzieci  z rodzin dysfunkcyjnych
Przypomnijmy sobie niektóre  „kwestie” z ostatniego obszaru:

sfera emocjonalna: 
wzmożona emocjonalność – efekt napięć i stresu  systuacyjnego w 

połączeniu z okresem burzy i naporu- wielka intensywność, 
typowe stany uczuciowe: stany obronne( strach, lęk, niepokój, 

nieśmiałość, wycofanie), stany agresywne (gniew,zazdrość, nienawiść, 
wrogość), uczucia pozytywne (mało): (miłość, podniecenie, 

przyjemność, radość)

Stąd potrzeba bezpieczeństwa, oparcia, czułości, bycia w grupie, 
akceptacji, osiągnięć…
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*Podstawowym źródłem zagrożeń dla dziecka w 
takich sytuacjach  jest stan chronicznego 

napięcia i stresu. 
*Trwanie w ciągłej niepewności, 

nieprzewidywalność wydarzeń, wywołuje u 
dziecka poczucie braku stabilności, porządku 
życiowego, a co za tym idzie, brak kontroli nad 

swoim życiem.



Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Działania wychowawcze i terapeutyczne podejmowane 

podczas zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży…

sfera społeczna

potrzeba akceptacji społecznej!
potrzeba więzi uczuciowej (posiadania bliskiej, zaufanej 

osoby)

terapia:
np. koncentrowanie się na tym co jest tu i teraz



W pedagogicznych  działaniach naszych kolonii 
włączyliśmy się w obchody Roku Janusza 

Korczaka pod nazwą „To był Ktoś”. Mieliśmy  na 
celu upowszechnienie idei głoszonych przez 

Starego Doktora oraz kształtowanie wrażliwości 
dzieci i młodzieży na potrzeby drugiego 

człowieka. 

Wszystko pod hasłem: „Dzieci — to nie 
przelotnie spotkany znajomek, którego można 

minąć w pośpiechu, którego zbyć łatwo 
uśmiechem i pozdrowieniem..."

(J. Korczak: Prawo dziecka do szacunku)



Zorganizowany był „Dzień z Januszem Korczakiem”, w trakcie 
którego   realizowalimy następujące działania:

1/ za pomocą   prezentacji multimedialnej   opowieść o życiu 
Janusza Korczaka oraz o losach jego wychowanków 

z warszawskiego Domu Sierot, w oparciu  o książkę  Beaty 
Ostrowickiej pt. „Jest taka historia: opowieść o Januszu 

Korczaku”.
2/Prezentacja fragmentów filmu Król Maciuś I 

3/ Czytanie na głos  fragmentów„Pamiętnika Blumki”. Książka 
autorstwa Iwony Chmielewskiej przedstawia życie z Domu Sierot 

z punktu widzenia jednej z wychowanek Korczaka tytułowej 
Blumki. Lektura książki pozwala dotrzeć do przesłania jakie niesie 

ze sobą postać Doktora: o tym, jak kochać dziecko. 
4/ Prezentacja dorobku literackiego Korczaka (pogadanka) o 

najciekawszych książkach
5/ Konkurs plastyczny z nagrodami . Dzieci miały za zadanie 

narysować portret Janusza Korczaka lub obrazek  pt ”Dzień w 
Królestwie Króla Maciusia”
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Podkarpacki Oddział Regionalny

TPD Oddział 
Okręgowy
Przemyśl

Oddziały 
Powiatowe

Koła TPD

TPD Oddział 
Okręgowy

Krosno

Oddziały 
Powiatowe

Koła TPD

TPD Oddział 
Okręgowy
Tarnobrzeg

Oddziały 
Powiatowe

Koła TPD

Co robimy dla dzieCi?



Ok.3.tys. członków TPD  na 
podkarpaciu

12 Zarządów TPD

2 Społecznych Rzeczników Praw Dziecka 

145 Kół TPD w tym 8 specjalistycznych

10 placówek wsparcia dziennego



GRECJA
AUSTRIA

KRYNICA MORSKA
JASTRZĘBIA GÓRA
WŁADYSŁAWOWO

ROWY   ŁEBA
JAROSŁAWIEC
KOŁOBRZEG
DARŁOWO

IWONICZ ZDRÓJ
KRYNICA ZDRÓJ

SZCZAWNICA
PRZEMYŚL

RABKA ZDRÓJ
MSZANA GÓRNA













Zimowisko na Harendzie



* Zimowisko TPD  Krosno
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Zakopane

Rowy-plaża



Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Krosno 2010 



W Iwoniczu



Uczestnicy warsztatów terapeutyczno-wspierających dla 
rodzin zastępczych Polańczyk 21/22 paźdz.



Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

W dniach 31.08-02.09.2012r. TPD, z pomocą 
finansową Miasta Krosna zorganizowało 

integracyjny wyjazd dla rodzin z dziećmi pn. 
„Pożegnanie wakacji”, do Szczawnicy i w 

Pieniny.



Sanok -półkolonia



Bieszczadzkie 
Mikołajki 2-8.12
Impreza 
turystyczna dla 
dzieci  z 
upośledzeniem.



Półkolonia Sanok



Połkolonia Sanok



Półkolonia Krosno



Dziękuję za uwagę.

Marian Duda
Oddział Okręgowy

TPD Krosno


