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Mija 10 lat od czasu powierzenia Panu funkcji pre-
zesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Okoliczności, w jakich przejął Pan stery, były co najmniej 
trudne, jeśli nie dramatyczne. Jak z perspektywy owych 
dziesięciu lat ocenia Pan swoją ówczesną decyzję i 
wszystko, co po niej nastąpiło? 

To prawda, że po nagłej rezygnacji poprzedniego preze-
sa sytuacja była bardzo skomplikowana. Przede wszystkim 
trzeba się było uporać z ogromnymi długami, jakie były wy-
nikiem niegospodarności poprzedniego kierownictwa, które 
zadłużyło Zarząd Główny TPD na milion sześćset tysięcy 
złotych. Ponadto na Ośrodku TPD „Helenów” również ciążył 
dług, w wysokości około 700 tys. złotych. Pracownicy biura 
Zarządu Głównego TPD przenieśli się do ciasnej, niespełna 
trzydziestometrowej kawalerki przy ulicy Tamka 11. Nie było 
miejsca na jakiekolwiek zebranie, spotkanie, naradę, co w 
przypadku organizacji pozarządowej jest codziennością. Nie 
było gdzie ulokować księgowości, adopcji i innych meryto-
rycznych pracowników.

Jednak te problemy zostały rozwiązane…
Nie chciałbym się wdawać w szczegóły, więc powiem 

tylko, że w wyniku wytrwałych negocjacji, po wielu spot-
kaniach i uzgodnieniach, udało się zlikwidować długi, i 
to ogromne brzemię przestało być hamulcem naszej co-
dziennej działalności. Sukcesem było również uzyskanie 
lokalu o powierzchni 250 metrów kwadratowych na biuro 
ZG TPD przy Krakowskim Przedmieściu 6. W ten sposób 
powstały podstawowe warunki do normalnej pracy. Rów-

Rzadko która organizacja ma tak długoletni, bogaty i wartościowy dorobek jak Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Przeciw wykluczeniu społecznemu
Rozmowa z Wiesławem Kołakiem, prezesem Zarządu Głównego TPD

nież „Helenów”, gdzie w miejsce Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnego powołano Cen-
trum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, został 
wprowadzony na drogę bez długów, coraz lepiej się roz-
wija i odpowiada na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. 
Wprawdzie i tam nie brakowało i nie brakuje problemów 
finansowych, ale ostatnio daje się zauważyć symptomy 
zrozumienia dla faktu, że ośrodek z 90-letnimi tradycjami, 
świadczący bardzo wszechstronną i na wysokim poziomie 
opiekę dla dzieci niepełnosprawnych, zasługuje na pomoc 
i konkretne wsparcie ze strony władz samorządowych i 
odpowiednich instytucji. Bez wątpienia dużym sukcesem 
jest budowa nowej placówki, przedszkola dla dzieci niepeł-
nosprawnych, którego otwarcie przewidziane jest po waka-
cjach. Przedszkole powstaje w tzw. pawilonie angielskim, 
będącym darem lady Sue Ryder, zaś Fundacja jej imienia 
wspomaga obecnie budowę tej placówki. 

W tym czasie została również opracowana zasada 
bezpiecznej działalności. Na czym ten program polega?

Chodzi o to, żeby nasze ogniwa TPD nie zadłużały się. 
Wymaga to przestrzegania zasady, że wydawać można tylko 
tyle, ile się pozyska środków finansowych, nic ponadto. Ci, 
którzy się stosują do tej zasady na pewno są zadowoleni, 
bo mają dodatni bilans finansowy. Takich jest coraz więcej, 
i widać, że przestrzeganie zasad dobrego gospodarowa-
nia ma dobry wpływ na bieżącą działalność, jak również 
na ocenę pracy TPD przez samorządy, instytucje lokalne i 
społeczeństwo. 

Dążymy również do tego, aby oddziały TPD w terenie 
pozyskiwały osobowość prawną oraz otrzymywały status 
organizacji pożytku publicznego. Można powiedzieć, że 
jest to praca ciągła, bo nie wszystkie jednostki terenowe 
zrealizowały to zalecenie, choć widoczny jest znaczny 
postęp w tej dziedzinie. Generalnie, działalność wojewódz-
kich, powiatowych czy gminnych zarządów jest bardzo sa-
modzielna, nawet autonomiczna, czemu sprzyjają również 
zmiany przyjęte w statucie TPD, na przykład ustalenie, że 
wybory członków Zarządu Głównego TPD odbywają się 
na szczeblu wojewódzkim, a Zjazd Krajowy je zatwierdza, 
przy czym statut określa, że jednym z wybranych powi-
nien być prezes Zarządu Wojewódzkiego; dzięki temu do 
Zarządu Głównego wchodzą liderzy z doświadczeniem w 
działalności, osoby sprawdzone, kompetentne. Zasada ta 
została dobrze przyjęta przez działaczy i członków TPD, 
a także jest stosowana przez ogniwa niższych szczeb-
li. W ten sposób przeprowadzane wybory przyczyniają 
się do zmian w kierunku zwiększania autonomii ogniw 
terenowych TPD, jednocześnie wprowadzając elementy 
federacyjności w naszej organizacji, co stanowi pewną 
odpowiedź na powtarzające się od pewnego czasu pytanie 

Podczas zebrania Zarządu Głównego TPD w dniu 21.04.2012 r. Krzysztof 
Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej otrzymał Medal dr. Henryka Jordana. Od lewej: W. Kołak, 
K. Więckiewicz.

Fo
t. 

I. 
M

al
an

ow
sk

a



� Przyjaciel Dziecka 1–6/2012

dyskusyjne o to, jaką organizacją ma być TPD: hierarchicz-
ną czy federacyjną. 

W czasie ubiegłej dekady Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci obchodziło bardzo uroczyście 90-lecie swojego 
powstania w 1919 roku. Rzadko która organizacja może 
się poszczycić tak długoletnią historią. Wydaje się, że jest 
to wartość, którą należy kultywować…

Tak właśnie robimy. Z okazji jubileuszu odbyła się w 2009 
roku wspaniała gala w sali koncertowej Warszawskiego 
Uniwersytetu Muzycznego, gdzie można było podziwiać 
występy dzieci z ognisk, świetlic i innych placówek TPD, a 
także spotkać dawnych działaczy, byłych prezesów Towa-
rzystwa, przedstawicieli władz samorządowych, parlamentu, 
zainteresowanych resortów oraz instytucji, a także po prostu 
sympatyków naszego stowarzyszenia. 

Podobne uroczystości odbyły się w całym kraju, wszędzie 
gdzie działa TPD. Relacje z tych wydarzeń były entuzjastycz-
ne. Obchody 90-lecia pozwoliły szeroko zaprezentować dzia-
łalność TPD w środowisku lokalnym, uzyskać potwierdzenie, 
że jest ogromnie potrzebna. Dzieci składały wizyty wójtom 
i burmistrzom, przedstawiając swoje problemy, co w wielu 
przypadkach zaowocowało konkretną pomocą. Przyczyniło 
się także do umocnienia roli i znaczenia TPD w lokalnych 
środowiskach w całym kraju. 

Przykładem podobnego podejścia do swojej historii jest 
również Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „He-
lenów”, gdzie w maju br. odbyła się uroczysta konferencja 
poświęcona 90-leciu założenia ośrodka w 1922 roku. Ogrom-
ne wrażenie zrobiły na uczestnikach spotkania wypowiedzi 
byłych wychowanków „Helenowa”, wykształconych, z dy-
plomami wyższych uczelni, ze swadą mówiących o proble-
mach osób niepełnosprawnych; podkreślających, że gdyby 
nie pobyt w tym ośrodku, nie byłoby takich osiągnięć, jakie 
prezentują. 

Potrzeby dzieci były i nadal są ogromne…
Szczególnie okres transformacji ustrojowej ujawnił 

wiele problemów, które bezpośrednio dotyczyły rodzin, 
a tym samym dzieci. Bezrobocie, bieda, alkoholizm, nie-
wydolność wychowawcza rodziców, zagrożenie różnymi 

przejawami patologii, narkomanią, przestępczością – to 
wszystko skłaniało nas do szukania środków zaradczych. 
I tak powstała idea organizowania środowiskowych ognisk 
wychowawczych, placówek profilaktyczno-resocjalizacyj-
nych, gdzie dzieci po południu mogą pod okiem wycho-
wawcy odrobić lekcje, uczestniczyć w różnych zajęciach 
rozwijających, na przykład plastycznych, muzycznych, 
komputerowych czy sportowych, korzystać z pomocy 
specjalisty – psychologa, logopedy i innych zależnie od 
potrzeb, są objęte dożywianiem, uczestniczą w wyciecz-
kach, koloniach letnich, feriach zimowych i innych formach 
wypoczynku – wyjazdowych i w miejscu zamieszkania. 
Najważniejszym osiągnięciem ognisk jest brak drugo-
roczności. Prawie wszystkie dzieci zapisywane do ognisk 
mają zaległości w nauce i są zagrożone powtarzaniem 
klasy. Dzięki pomocy w nauce dzieci szybko poprawiają 
wyniki w nauce i praktycznie sto procent wychowanków 
ognisk uzyskuje promocję do następnych klas. Dużym 
osiągnięciem jest również to, że dzięki współpracy ogniska 
z rodziną i szkołą całkowicie zapobiegamy umieszczaniu 
podopiecznych w domach dziecka i innych placówkach 
opieki całkowitej. 

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, zało-
żony z Pana inspiracji w 1989 roku, ściśle współdziałający 
z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, opracował dla ognisk 
takie programy, jak pedagog rodzinny, wychowawca po-
dwórkowy czy przyjaciel dzieci ulicy. Jaką rolę spełniają 
te programy? 

Stanowią one część systemu profilaktyczno-resocja-
lizującego, który w ciągu lat opracowaliśmy wspólnie z 
wybitnymi specjalistami w dziedzinie pedagogiki i reso-
cjalizacji, że wymienię choćby tylko profesorów Lesława 
Pytkę, Tadeusza Pilcha czy Jarosława Utrat-Mileckiego. 
Podczas corocznego Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy, w któ-
rym uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, resortów 
zajmujących się edukacją, opieką, sądami dla nieletnich, 
wychowawcy z ognisk oraz inni praktycy, dyskutowaliśmy 
o zjawisku dzieci ulicy i o tym, jak im pomóc. Wtedy też po-
wstało określenie „dzieci gorszych szans”. Chcieliśmy upo-
wszechnić system wychowawczy, dzięki któremu dzieci z 
biednych i zaniedbanych środowisk, nazywanych wówczas 
potocznie marginesem społecznym, otrzymałyby szansę 
lepszego startu życiowego, uzyskały wykształcenie, zawód 
i możliwość pomyślnego ułożenia sobie życia. Taką szansę 
stwarzają dzieciom środowiskowe ogniska wychowawcze 
TPD wzbogacone o wspomniane programy, których celem 
jest współpraca z rodziną i szkołą, docieranie do grup dzie-
ci na ulicach i podwórkach. Tych ognisk powstało ponad 
330 w całym kraju, a rezultaty wychowawcze były bardzo 
dobre. Jednak od 2005 roku, w wyniku zmieniających się 
przepisów, nastąpiło ograniczenie ich działalności, a w 
wielu przypadkach likwidacja, bowiem zabrakło środków 
finansowych na ich prowadzenie, czyli opłacenie lokalu, 
wychowawców, nie mówiąc już o specjalistach, np. logo-
pedach czy psychologach. 

A przecież liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie 
ostatnio wzrosła. Oznacza to, że trzeba zwiększyć pomoc 
dla dzieci z tych rodzin. Bieda wszak z reguły prowadzi 
do degradacji społecznej. 

Dyr. Krzysztof Więckiewicz (pierwszy z prawej) podczas swojego wystąpienia 
na temat „jednego procenta”.
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Widzimy pilną potrzebę reaktywowania i rozwoju pla-
cówek profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku za-
mieszkania. Dzieci nie można zostawić bez opieki i pomocy. 
W przeciwnym razie grozi im wykluczenie społeczne, czyli 
brak szans na wartościowe, godne życie. 

Jednak bez dopływu odpowiednich środków finanso-
wych zrobić się tego nie da. Szansą miała być możliwość 
ich pozyskiwania z 1% odpisów od podatku. Ale kilkuletnia 
już praktyka pokazuje, że założenia ustawy zostały wypa-
czone, stając się sposobem na działalność filantropijną 
na rzecz indywidualnych osób. A przecież kwoty z 1% są 
środkami publicznymi, które miały być przeznaczone na 
prowadzenie działalności, a nie sprowadzać się do transferu 
budżetowych pieniędzy, za pośrednictwem rozmaitych fun-
dacji, do osób prywatnych. Dobrze zatem, że od niedawna 
zaczęto interesować się tym, jak i gdzie trafiają pieniądze z 
1 %, co daje nadzieję na nowelizację ustawy i uzdrowienie 
sytuacji. 

Celem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci od początku 
swego istnienia, od roku 1919, jest wszechstronne wspo-
maganie dzieci, od najmłodszych do najstarszych… 

I ten cel jest niezmienny: rozpropagowaliśmy i prowa-
dzimy adopcję, punkty przedszkolne, dożywianie, poradnie 
psychologiczno-zawodowe, a obecnie centra pomocy ro-
dzinie; rozwinął się wspaniale tepedowski społeczny ruch 
rodziców na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Ostatnio po-
wstają nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowisko-
we Domy Samopomocy, w których odbywają się zajęcia dla 
tych podopiecznych naszych kół, którzy zdążyli już dorosnąć 
i nie powinni być pozostawieni bez zajęcia, sami sobie. O 
środowiskowych ogniskach wychowawczych TPD już była 
mowa.

Ten pobieżny, z konieczności, przegląd naszych form 
pracy pozwala zauważyć, że działalność TPD ma charakter 
pracy organicznej zwanej też pracą u podstaw, co oznacza, 
że poprzez rozmaite formy pracy na rzecz dzieci służy ona 
rozwojowi całego społeczeństwa. Nie trzeba dowodzić, jak 
potrzebny i cenny społecznie jest taki właśnie model działal-
ności. Nasze stowarzyszenie, pomagając dzieciom, angażuje 
do współpracy wielu rodziców oraz aktywizuje inne osoby w 
środowisku, np. nauczycieli, lekarzy, sędziów, wójtów, bur-
mistrzów, właścicieli firm itp., przyczyniając się w ten sposób 
do powstania społeczeństwa obywatelskiego. 

Dysponujemy więc sprawdzonymi formami pracy, mamy 
liczną armię działaczy oddanych sprawom dzieci, coraz 
więcej wolontariuszy, cieszymy się też coraz większym presti-
żem w środowiskach lokalnych. Podkreślam, że nasza praca 
odbywa się głównie w biednych środowiskach, najbardziej 
potrzebujących różnorodnej pomocy. Oczywiście zdarza się, 
że do naszych placówek przychodzą dzieci z rodzin dobrze 
sytuowanych, ponieważ z powodu nieobecności zapraco-
wanych rodziców dom jest pusty. Jesteśmy otwarci także na 
takie potrzeby dzieci. 

Ale wszystkiego wyłącznie siłami społecznymi zrobić się 
nie da. Tymczasem urzędnicy, rozpatrujący wnioski o dotacje 
na prowadzenie placówek dla dzieci, przyznają tylko część 
potrzebnych funduszy, a na przykład obsługę programu 
placówki mamy sobie sami zapewnić. Świadczy to o zupeł-
nym niezrozumieniu warunków, w jakich działamy. Jesteśmy 
przecież organizacją non profit i nie posiadamy funduszy np. 

Co dalej z 1%?
21 maja br. odbyło się w Warszawie seminarium, zor-

ganizowane przez Instytut Spraw Publicznych, wydawcę 
kwartalnika „Trzeci Sektor” oraz Forum Darczyńców w 
Polsce, na temat funkcjonowania mechanizmu jednego 
procenta w systemie podatku dochodowego od osób 
fizycznych.

Od 2004 roku Polacy mogą przekazywać 1% podatku 
należnego państwu wybranym organizacjom pożytku 
publicznego. Chociaż są to środki publiczne, (jest to 
część podatku zasilającego budżet), to jednak część 
obywateli i mediów traktuje je jako formę działalności 
dobroczynnej, czyli prywatną filantropię. Mija się to z in-
tencjami ustawodawcy i założeniami ustawy. 1%, podkre-
ślano w dyskusji, powinien być wspieraniem organizacji 
pożytku publicznego (OPP), a nie osób indywidualnych; 
powinien trafiać na cele statutowe i rozwój organizacji, 
zgodnie z jego pierwotnym założeniem. 

Chociaż przekazywanie jednego procenta nie jest 
trudne, bo wystarczy w PIT wskazać wybraną organiza-
cję, zaś urzędy skarbowe odpowiednią kwotę przekazują 
do adresatów, to korzysta z tej możliwości tylko co trzeci 
obywatel płacący podatki. 

(im)

na ćwiczenia z logopedą czy na inne zajęcia terapeutycz-
ne. Problemy finansowe ogromnie utrudniają działalność 
merytoryczną na rzecz dziecka lub ją wręcz uniemożliwiają. 
Zastrzeżenia budzi również sposób rozdzielania środków fi-
nansowych, mam tu na myśli to, że tak samo traktuje się TPD 
z 90-letnią historią i sprawdzonymi formami działania i nowe 
stowarzyszenie, które dopiero rozpoczyna funkcjonowanie i 
nie ma żadnego doświadczenia. Prowadzi to najczęściej do 
marnowania publicznych pieniędzy.

Rok 2012 jest Rokiem Janusza Korczaka. Nadchodzi 
wiele sygnałów z ogniw terenowych TPD o ciekawych im-
prezach i wydarzeniach organizowanych z tej okazji…

Nie ma chyba koła i zarządu oddziału TPD, które nie 
zorganizowałoby spotkania, koncertu, konferencji, wieczo-
rynki czy innej formy upamiętnienia tej wybitnej i niezwykłej 
postaci. Dobrze, że w ten sposób dzieci dowiedzą się więcej 
na temat życia i pracy Starego Doktora, zaś dorośli będą 
mogli lepiej poznać jego pedagogiczne wskazówki. Piszemy 
o Roku Korczaka w tym numerze „Przyjaciela Dziecka”. Do-
dam, że już cztery lata po jego bohaterskiej śmierci w RTPD 
powstał Komitet Korczakowski, którego celem było kultywo-
wanie idei pedagogicznych tego wielkiego wychowawcy. 

Zachęcam również do lektury „Sprawozdania z dzia-
łalności TPD w roku 2011”, które stanowi ciekawy zbiór 
informacji o różnorodnej i bogatej działalności naszego 
Towarzystwa.

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Irena Malanowska
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W okresie sprawozdawczym, w roku 2011, odbyły się 
cztery posiedzenia Prezydium i trzy zebrania Zarządu Głów-
nego TPD. Kluczowe tematy zebrań to:
• propozycje zmian w statucie Towarzystwa, 
• kampania sprawozdawczo-wyborcza,
• przygotowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz 

placówek opiekuńczo-wychowawczych do wejścia w 
życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej,

• powołanie komisji zadaniowych przy ZG TPD: 
– do spraw zabezpieczania środków na działalność sta-

tutową,
– historycznej,
– do rozwoju działalności środowiskowej, ruchu społecz-

nego i placówek TPD,
– do spraw przeciwdziałania sieroctwu społecznemu,
– koordynująca działanie komitetów afiliowanych przy ZG 

TPD,
– do spraw doskonalenia (kształcenia) zawodowego kadr 

TPD,
– do spraw prawnych i majątkowych;

• opracowanie strategii egzekwowania uchwały Zarządu 
Głównego TPD w sprawie podziału funduszy uzyskanych 
z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych,

• opanowanie trudnej sytuacji organizacyjnej w Pomorskim 
Oddziale Regionalnym TPD, skutkujące zawieszeniem 
tegoż zarządu,

• sprawy organizacyjne Towarzystwa, nadawanie godności 
Honorowych Członków, podejmowanie uchwał w sprawie 
nieruchomości TPD.

Krajowy Zjazd TPD

W dniach 27–28 maja 2011 roku odbył się XVI Krajowy 
Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Podczas 
Zjazdu, w części organizacyjnej, ustępujący Zarząd uzyskał 
absolutorium i został wybrany nowy Zarząd. Ponadto doko-
nano aktu nadania tytułu Honorowego Prezesa Pani Joannie 
Staręga – Piasek oraz Panu Leszkowi Gomółce. Wręczono 
także odznaczenia zarówno organizacyjne, jak i Medale 
Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym działaczom. W 
części merytorycznej podjęto uchwałę dotyczącą zmian w 
statucie Towarzystwa. Przyjęty został także dokument Priory-
tety, kierunki i strategie działania TPD na następną kadencję. 
Główne wytyczne do realizacji i cele, jakie zakłada ten 
dokument, to:
• zachowanie ciągłości misji, celów, zachowań i metod 

znajdujących źródło w statucie TPD,
• ewolucja TPD ku stworzeniu nowoczesnej mobilnej orga-

nizacji będącej ważnym ogniwem społeczeństwa obywa-
telskiego,

• zaadaptowanie Towarzystwa do zmian zachodzących 

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 2011 roku

Osiągnięcia i problemy
Główne kierunki pracy Prezydium i Zarządu Głównego TPD  w 2011 roku

w jego własnym środowisku, a także przemian ze-
wnętrznych wynikających z ciągłej transformacji spo-
łecznej,

• rozwój rzecznictwa i edukacji obywatelskiej,
• wspieranie „dzieci gorszych szans”, rodzin zagrożonych 

marginalizacją, 
• upowszechnianie w środowiskach o szczególnych po-

trzebach wypróbowanych i efektywnych metod pracy 
tepedowskiej.

Stan organizacyjny i zatrudnienie w Zarządach TPD

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci:
W roku 2011 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w całym kraju 

zrzeszało 82982 członków, co w porównaniu ze stanem z 
2010 roku stanowi nieznaczny spadek (6%). W poprzednim 
okresie sprawozdawczym nasza organizacja łącznie zrze-
szała 88331 członków. Członków zwyczajnych było 71667, 
honorowych 59, a wspierających 11256.

Koła Przyjaciół Dzieci:
W 2011 roku działało 1613 Kół Przyjaciół Dzieci, które 

zrzeszały łącznie 48840 członków. W skali całego kraju 
dwukrotnie więcej kół funkcjonuje na wsi niż w mieście, ale 
z perspektywy regionów sytuacja pod tym względem jest 
zróżnicowana. Np. w województwie zachodniopomorskim 
najbardziej widoczna jest przewaga kół działających na wsi. 
W porównaniu do roku 2010, w którym łącznie działało 2297 
Kół Przyjaciół Dzieci, obserwujemy spadek liczby tych jedno-
stek o 30%. Najwięcej kół działa przy jednostkach takich jak: 
szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo wychowawcze, 
placówki służby zdrowia, zakłady pracy. Koła te zrzeszają 
ponad 50% wszystkich członków.

W 2011 roku działało 209 Kół Młodzieżowych, które 
w swoich szeregach zrzeszały 7416 członków. Jest to 
szczególnie ważny dla naszej organizacji ruch świadczą-
cy o zaangażowaniu uczniów gimnazjów i szkół średnich 
na rzecz pomagania innym, często rówieśnikom boryka-
jącym się z trudnościami. Działania takie odpowiadają 
na jeden z ważniejszych priorytetów TPD związanych z 
kształtowaniem społecznie akceptowanych postaw wśród 
młodzieży. 

Wśród 181 kół specjalistycznych najwięcej jest kół 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo, 
stanowią one 46%. Na uwagę zasługują koła o unikalnych 
specjalnościach, działające jednostkowo w skali całego 
kraju, np. z wrodzoną łamliwością kości, z fenyloketonurią, 
z dyskraniami, dla rodziców po stracie dzieci „Dlaczego”. 
Ponadto w Towarzystwie działają koła dla dzieci z chorobą 
nowotworową, z autyzmem, dzieci niewidomych i niedowi-
dzących, z alergią, dzieci z zespołem Downa, z gośćcem, 
dzieci z ADHD. Funkcjonuje także koło im. Marii Kownackiej 
oraz np. koło speedrowerowe. 
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Zarządy terenowe TPD: 
W okresie sprawozdawczym poza 16. oddziałami regio-

nalnymi, na terenie kraju działały 493 oddziały terenowe. 
Z tego 44% (215) stanowiły Oddziały Miejskie, a 25% (125) 
Gminne i Miejsko-Gminne. Powiatowych było 91, dzielnico-
wych 43.

Zatrudnienie w biurach Zarządów Regionalnych i od-
działów terenowych: 

W biurach Zarządów Regionalnych Towarzystwa w 2011 
roku były zatrudnione 63 osoby, z czego 34 osoby w formie 
umów o pracę, 29 to pracownicy zatrudnieni w innej formie. 
Pracę biur regionalnych wspierało łącznie 21 wolontariuszy. 
Na uwagę zasługuje fakt, że w Zarządach: Kujawsko-Pomor-
skim, Małopolskim, Podlaskim i Świętokrzyskim praca biur 
opiera się wyłącznie na wolontariuszach.

W biurach terenowych Towarzystwa zatrudnienie znalazło 
łącznie 176 osób, z czego 107 było zatrudnionych w formie 
umów o pracę, w pełnym lub częściowym wymiarze czasu 
pracy, a 69 to pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie. Pracę 
biur terenowych w całym kraju wspierało 400 wolontariuszy.

Zatrudnienie w placówkach TPD: 
W środowiskowych ogniskach wychowawczych, świetli-

cach, przedszkolach, warsztatach terapii zajęciowej, ośrod-
kach adopcyjnych i innych, w 2011 roku w całym kraju 
pracowały 2654 osoby. Na umowę o pracę zatrudnionych 
było 890 osób, 55% spośród zatrudnionych to pracownicy 
województw mazowieckiego, śląskiego i zachodniopomor-
skiego. W formie umów cywilnoprawnych zatrudniano1220 
osób, z czego również prawie 55% stanowią pracownicy 
ww. województw. W placówkach pracowało 544 wolonta-
riuszy, najwięcej w województwie wielkopolskim.

Działalność merytoryczna

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

W 2011 roku na terenie całego kraju TPD prowadziło 574 
placówki dla dzieci i młodzieży, w tym także dla osób niepeł-
nosprawnych. Pomoc w nich znalazło 21767 podopiecznych 
TPD. Wśród nich 73% stanowiły placówki wsparcia dzien-
nego, w tym środowiskowe ogniska wychowawcze, świetlice 
środowiskowe i socjoterapeutyczne oraz kluby młodzieżowe. 
Najwięcej środowiskowych ognisk wychowawczych działa 
na terenie województw: zachodniopomorskiego oraz ma-
zowieckiego. Województwo zachodniopomorskie jest także 
liderem w prowadzeniu przedszkoli i punktów przedszkol-
nych; na terenie województwa działa ich 43. 

Placówki TPD dla dzieci i młodzieży, w tym niepełno-
sprawnych:

W 28 warsztatach terapii zajęciowej opiekę znalazło 949 
podopiecznych, najwięcej warsztatów (7) TPD prowadzi na 
terenie województwa śląskiego. W kraju działa ponadto 20 
ośrodków rehabilitacyjnych, które dla niepełnosprawnych 
dzieci mają ofertę zajęć rehabilitacyjnych, integracyjnych 
i terapeutycznych. 11 ognisk pracy pozaszkolnej rozwija-
jących zdolności i zainteresowania wychowanków pracuje 
na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego i święto-
krzyskiego. 

Koła wg rodzajów działania

MŁODZIEŻOWE

SPECJALISTYCZNE

z cukrzycą niepełnosprawnych 
ruchowo

na diecie  
bezglutenowej

z upośledzeniem 
umysłowym inne

liczba 
kół

liczba  
członków

liczba 
kół

liczba  
członków

liczba 
kół

liczba  
członków

liczba 
kół

liczba  
członków

liczba 
kół

liczba  
członków

liczba 
kół

liczba  
członków

209 7416

14 848 83 2374 9 167 36 1160 39 553

RAZEM KÓŁ – 181

RAZEM CZŁONKÓW – 74116

lp Rodzaj i nazwa placówki
liczba

placówki uczestnicy

1. Przedszkola w tym punkty 
przedszkolne 77 1398

2.

Poradnictwo psychologiczne
– poradnie 
– punkty poradnictwa 

psychologicznego

5
17

544
1149

3.

Placówki wsparcia dziennego, 
ogółem 436 15703

w tym:
– środowiskowe ognisko 

wychowawcze
318 10853

– świetlica środowiskowa 77 3085

– świetlica socjoterapeutyczna 34 1439

– środowiskowy klub młodzieżowy 7 326

4. Ognisko pracy pozaszkolnej 11 264

5. Pozaszkolna placówka 
specjalistyczna 1 70

6.
Specjalny ośrodek szkolno-
wychowawczy dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej

2 75

7. Ośrodek rehabilitacyjny 20 1095

8. Warsztaty Terapii Zajęciowej 28 949

9. Niepubliczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej 1 90

10. Inne placówki 10 430

RAZEM 574 21767



� Przyjaciel Dziecka 1–6/2012

Ponadto TPD prowadzi kluby malucha, świetlice integra-
cyjne, środowiskowe domy samopomocy, sale doświadcza-
nia świata, grupy gimnastyki korekcyjnej, punkt doradztwa i 
wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, młodzieżowy klub 
integracji społecznej, klub absolwenta. 

Placówki TPD działające na rzecz rodziny:
W okresie sprawozdawczym na terenie kraju funkcjono-

wało 30 placówek działających na rzecz rodziny. Były to 
różnego rodzaju punkty konsultacyjne i centra poradnictwa, 
akademia edukacyjna dla rodziców, ośrodki profilaktyki, 
ośrodki wsparcia rodziny oraz telefon zaufania. W 5. ośrod-
kach interwencji kryzysowej działających na terenie woje-
wództw dolnośląskiego, mazowieckiego i zachodniopomor-
skiego opiekę znalazło około 1800 osób.

Placówki edukacyjne:
W 5. szkołach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (dwie pod-

stawowe, jedno gimnazjum i dwie ponadgimnazjalne) w mi-
nionym roku uczyło się łącznie 76 uczniów. Ponadto ośrodek 
edukacyjno – szkoleniowy prowadzony przez Oddział TPD w 
Elblągu zorganizował 21 kursów doskonalących w których 
wzięło udział 351 słuchaczy; dwa ośrodki metodyczne w wo-
jewództwie zachodniopomorskim zorganizowały 23 kursy dla 
2110 słuchaczy. Kursy, w których uczestniczyli nauczyciele 
i wychowawcy, dotyczyły wychowania, nauczania, patologii 
społecznej i profilaktyki, terapii psychologicznej i pedagogicz-
nej, wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz rozwoju 
kompetencji komunikacyjnych i diagnostycznych.

Przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu:
W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 8 ośrodków 

adopcyjno – opiekuńczych TPD. Za pośrednictwem ośrod-
ków w minionym roku do adopcji trafiło 357 dzieci, a 73 
zyskało rodziny zastępcze. Druga połowa zeszłego roku 
była czasem przygotowania do wejścia w życie z dniem 
1 stycznia 2012 r. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Ustawa zmieniła system finansowania 
ośrodków. Aktualnie 7 ośrodków adopcyjnych otrzymuje 
dotacje na mocy umów jako zadania zlecone samorządów 
województw. Z końcem 2011 roku przestał działać ośrodek 
adopcyjny w Koszalinie. 

Stałe programy realizowane przez Zarząd Główny i 
oddziały terenowe TPD:

Pedagog rodzinny w systemie wychowania i środowi-
skowej opieki nad dzieckiem uzupełnia brakujące ogniwo, 
stanowiąc istotne wsparcie działań opiekuńczo-wychowaw-
czych podejmowanych przez szkołę, placówki wychowania 
środowiskowego, poradnie, sądy i inne instytucje. Jego kon-
takt z rodziną ma charakter stałej, stymulującej współpracy 
przy uwzględnieniu potrzeby zmniejszania intensywności i 
zakresu pomocy na rzecz aktywizowania samej rodziny w 
rozwiązywaniu swoich problemów.

Pedagog rodzinny to program, którego idea zbliżona jest 
do koncepcji opiekuna indywidualnego TPD, ale praca peda-
goga ma charakter wyspecjalizowany i profesjonalny.

Wychowawca podwórkowy i pedagog uliczny, wyko-
rzystując wartości i możliwości, jakie tkwią w prawidłowo 
zorganizowanym czasie wolnym, kulturze, rozrywce i za-
bawie, stwarza dzieciom warunki do realizowania jednego 
z ich podstawowych praw – prawa do wypoczynku i czasu 
wolnego. 

TPD-owski Rzecznik Praw Dziecka podejmuje działania 
na rzecz ochrony dzieci przed przemocą w rodzinie, szkole i 

w środowisku rówieśniczym, przed wyzyskiem, demoraliza-
cją, zaniedbaniem oraz złym traktowaniem w każdej formie 
i postaci.

Praca w środowisku otwartym adresowana jest do blisko 
5 tysięcy dzieci i młodzieży. Oferta kierowana jest poprzez 
rozwijanie samorządności dziecięcej oraz placów gier i za-
baw. Z 76 placów gier i zabaw korzystało 1869 uczestników, 
zaś 191 samorządów dziecięcych i młodzieżowych skupiało 
3092 uczestników. Razem stanowi to 4961 osób.

Wypoczynek letni i zimowy:
W okresie sprawozdawczym TPD zorganizowało 1465 

różnorodnych form wypoczynku letniego i zimowego dla 
57327 dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Poza krótkimi 
formami wypoczynku, takimi jak biwaki i wycieczki, najczęś-
ciej stosowaną formą wypoczynku były 14–dniowe kolonie 
i obozy oraz stacjonarne akcje wypoczynkowe w miejscu 
zamieszkania lato i zima w mieście. 

W 2011 roku TPD prowadziło 3 całoroczne schroniska 
młodzieżowe, 8 ośrodków wypoczynkowych oraz dom 
wczasów dziecięcych. Łącznie z bazy wypoczynkowej TPD w 
okresie sprawozdawczym skorzystało 15336 uczestników.

wypoczynek letni i zimowy 
organizowany w 2011 r. przez TPD 

kolonie i obozy stacjonarne 
turnusy uczestnicy

355 16186

obozy wędrowne 6 226

biwaki i wycieczki 575 18252

lato/zima w mieście 461 20662

turnusy rehabilitacyjne 63 1844

wczasy z pedagogiem 5 157

RAZEM 1465 57327

Pomoc materialna udzielana przez TPD: 
Ogniwa TPD w głównej mierze organizują pomoc rze-

czową oraz regularne dożywianie dzieci. Pomoc rzeczowa 
polega na pozyskiwaniu od firm i osób indywidualnych 
obuwia, odzieży, środków czystości, słodyczy oraz, w miarę 
możliwości, przedmiotów codziennego użytku. Pozyski-
wana żywność pochodzi najczęściej z banków żywności. 
Wszystko to za pośrednictwem placówek TPD dystrybu-
owane jest do potrzebujących rodzin. Dożywianie dzieci 
realizowane jest poprzez organizowanie podwieczorków 
w placówkach TPD. Pomoc finansowa to w większości 
przypadków dofinansowanie kosztów wypoczynku letniego 
i zimowego. Na pomoc okazjonalną składają się pacz-
ki świąteczne, upominki i nagrody. Z pomocy rzeczowej 
skorzystało 24762 (30%) ogółu odbiorców, z okazjonalnej 
35102 (42%), z dożywiania 21813 (26%), a z finansowej 
1904 (2%) wszystkich beneficjentów.

Placówki Zarządu Głównego TPD

Krajowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD: 
Do zagranicznych rodzin adopcyjnych powierza się 

wyłącznie dzieci, które nie mają szansy na adopcję w 
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kraju. W 2011 roku ośrodek przygotował 110 dzieci do 
73 rodzin adopcyjnych. Są to dzieci starsze, w wieku 
szkolnym, chore i niepełnosprawne, oraz dzieci z licznych 
rodzeństw. Dysfunkcje, z jakimi dzieci za pośrednictwem 
ośrodka trafiły do adopcji, to kraniostenoza, FAS, ADHD, 
małogłowie, wodogłowie, agnezja ciała modzelowatego, 
wady rozwojowe nerek, serca, niedosłuch, niedowidze-
nie, jaskra, niskorosłość, padaczka, mózgowe porażenie 
dziecięce, moczenie nocne, defekacja, torbiel przegrody 
przeźroczystej, autyzm, depresja dziecięca, upośledze-
nie umysłowe. Krajowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 
od 2002 r prowadzi Centrum Informacji dla Rodzinnych 
Domów i Rodzin Zastępczych, które udziela wsparcia i 
podejmuje interwencje w sprawach, z jakimi zgłaszają się 
rodzinne domy i rodziny zastępcze z całego kraju. Dotyczy 
to najczęściej problemów współpracy z lokalnymi PCPR-
ami, spraw interpretacji przepisów, trudności w przekwali-
fikowaniu się z rodzin zastępczych (zwykłych) na rodziny 
zawodowe, problemów usamodzielnienia wychowanków i 
problemów finansowych. Ośrodek zorganizował trzy spot-
kania dla dyrektorów i pracowników z innych ośrodków 
adopcyjno-opiekuńczych TPD z kraju.

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Hele-
nów”: 

W skład Centrum TPD „Helenów” wchodzą: Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD „Helenów”, Pozaszkol-
na Placówka Specjalistyczna TPD, Niepubliczny Rehabilita-
cyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zespół Szkół Specjalnych 
nr 95, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TPD, Klub 
Absolwenta oraz Pracownia Profilaktyki i Wspomagania 
Rozwoju. Wszystkie placówki wchodzące w skład Centrum 
współpracują ze sobą w zakresie:
• kształcenia specjalistów do pracy z osobami niepełno-

sprawnymi,
• rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu 

nerwowego (mózgowym porażeniem dziecięcym),
• edukacji dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym i w Pozaszkolnej Placówce 
Specjalistycznej,

• diagnozy i terapii dzieci (z różnymi zaburzeniami) z War-
szawy i całej Polski przyjmowanych w Pracowni Profilak-
tyki i Wspomagania Rozwoju,

• kształcenia specjalistycznego terapeutów w ramach wielu 
kursów doskonalących i certyfikacyjnych,

• wspierania absolwentów szkół w samodzielnym funkcjo-
nowaniu społecznym.
Aktualnie Centrum TPD „Helenów” przygotowuje się do 

otwarcia w roku szkolnym 2012/2013 Przedszkola Specjalne-
go Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. Lady Sue Ryder.

Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie TPD im. Jerze-
go Serejskiego: 

W obecnej formule prawnej i organizacyjnej Kolegium 
działa od 2002 roku. Począwszy od roku szkolnego 2008/09 
drastycznie zmniejszała się liczba słuchaczy Kolegium, co 
spowodowało, że edukację ograniczono do dwóch specjal-
ności, którymi są: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i 
resocjalizacja oraz pedagogika niepełnosprawnych intelek-
tualnie i terapia pedagogiczna.

W roku 2010/11 naukę w Kolegium rozpoczynało 141 słu-
chaczy, a w roku 2011/12 – jest ich tylko 81. Na taki stan rzeczy 
mają wpływ czynniki obiektywne, niezależne od TPD, np.: 

−	 niż demograficzny;
−	 zmiany dostosowawcze organizacji studiów wyższych na 

system studiów dwustopniowych, w związku z czym tytuł 
licencjata i dwuletnie studia magisterskie można uzyskać 
w jednej uczelni wyższej;

−	 prowadzenie takich samych, jak w Kolegium, kierunków 
kształcenia przez uczelnie i inne placówki doskonalenia 
nauczycieli.
Ponadto Kolegium dysponuje bardzo skromnymi wa-

runkami dydaktycznymi, na które składają się dwie sale 
wykładowe, jedna pracownia komputerowa, biblioteka i 
czytelnia. Niewystarczające są także warunki socjalno-
bytowe, w tym: hotelik dysponujący 24. miejscami, w 
zasadzie bez zaplecza umożliwiającego przygotowanie i 
spożywanie posiłków oraz niezapewniający warunków do 
nauki własnej. 

Kontrola Kolegium, przeprowadzona w latach 2007 i 
2011 roku, wykazała również inne powody zmniejszania 
się możliwości rozwojowych i dydaktycznych placówki, 
leżące po stronie kierownictwa Kolegium. Pomimo inspi-
racji ze strony ZG, Kolegium nie wykazało inicjatywy ani 
aktywności we współpracy z ogniwami TPD ani w dziedzinie 
rekrutacji, ani oferty doskonalenia kadry tepedowskiej. Nie 
skorzystano również z możliwości aplikacji o środki unijne 
ani z możliwości prowadzenia szkoleniowej działalności 
odpłatnej. 

W tej sytuacji, w związku z brakiem naboru i znacznym 
zmniejszeniem przychodów, podjęto decyzję o stopniowym 
wygaszaniu działalności Kolegium. Przy znacznym zmniejsze-
niu wydatków na zatrudnienie oraz ograniczeniu kosztów ad-
ministracyjnych z trudem będzie można utrzymać pracę pla-
cówki do czasu zamknięcia działalności, co nastąpi w 2012 r.  
Dotychczas dyplomy licencjata Kolegium otrzymało 5 
tys. osób, w tym w roku 2011 otrzymało je 79 studen-
tów.

Centrum Rodziny i Praw Dziecka: 
Centrum powstało w 2006 roku i do tej pory pełni funkcję 

poradni świadczącej głównie pomoc na rzecz mieszkańców 
Warszawy oraz województwa mazowieckiego. W 2011 roku 
z pomocy Centrum skorzystało około 300 osób (dzieci 
i rodziców). W roku 2011 w ramach pracy Centrum były 
kontynuowane programy, których realizacja rozpoczęła się w 
poprzednich latach, oraz zainicjowano nowe. Są to:
• Program obejmujący poradnictwo prawne, psycholo-

giczne, pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe dla 
mieszkańców Warszawy, dofinansowany przez Biuro 
Polityki Społecznej m.st. Warszawy. Program ten realizo-
wany jest od roku 2006. Na przestrzeni lat zwiększeniu 
uległa liczba godzin konsultacji specjalistycznych. W roku 
2011 wynosiła ona 12 godzin w tygodniu. Projekt objęty 
jest dotacją wieloletnią.

• Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób niepełno-
sprawnych, ich rodzin i opiekunów dotowany przez 
PFRON, utworzony w ramach Centrum w roku 2009. Fi-
lia Punktu znajduje się w siedzibie Koła Dzieci o Niepełnej 
Sprawności Ruchowej w Warszawie. W ramach programu 
udzielane są konsultacje psychologiczne, prawne, seksu-
ologiczne oraz z zakresu doradztwa zawodowego. Osoby 
zgłaszające się po pomoc mogą uzyskać informację 
również drogą telefoniczną. Z tej formy korzystają osoby, 
których stan zdrowia nie pozwala na dotarcie do siedziby 
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Punktu oraz zamieszkałe poza Warszawą. Program objęty 
jest dotacją wieloletnią. Praca specjalistów zatrudnionych 
w ramach poradni objęta jest systematyczną superwi-
zją.

• „Młodzieżowy Klub Liderów Zdrowia TPD” współfi-
nansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckie-
go. 
Program skierowany jest do podopiecznych środowisko-

wych ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
z terenu województwa mazowieckiego oraz wychowawców 
ognisk. W ramach programu propagowana jest profilaktyka 
uzależnień i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży, ich 
rodzin i nauczycieli. Ponadto jednym z celów jest uwrażliwie-
nie młodych ludzi na problemy rówieśnicze oraz zdobycie 
przez nich umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach 
problemowych.
• „Mój dzień z Mamą i Tatą” 

Projekt był inicjatywą skierowaną do podopiecznych To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci oraz ich rodziców. Udało się ją 
zrealizować dzięki wsparciu m.st. Warszawy. W programie 
wzięło udział 160 osób (rodziców lub opiekunów oraz dzieci). 
W ramach programu aktywizowano rodziców do aktywnego 
spędzania czasu ze swoimi dziećmi poprzez organizację 
wycieczek pokazujących Warszawę jako miasto łączące w 
sobie tradycję i współczesność. W stosunku do osób niepeł-
nosprawnych starano się pokazać możliwości wspólnego 
pokonywania ograniczeń natury fizycznej oraz psychicznej 
zarówno przez dzieci, jak i ich rodziców.

Działalność Krajowych Komitetów i Kół 
Specjalistycznych przy ZG TPD

Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej Ruchowo: 

W 2011 roku Komitet odbył 4 zebrania organizacyjne. Z 
inicjatywy Komitetu zostały zorganizowane dwa szkolenia: 
w kwietniu w Bełchatowie dotyczące problemu przemo-
cy w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym oraz we 
wrześniu w Lublińcu, promujące ruch społeczny rodziców 
dzieci niepełnosprawnych. W szkoleniach uczestniczyło 
wielu chętnych, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu i 
celowości ich organizowania. Szkolenia towarzyszyły uro-
czystościom związanym z ruchem społecznym rodziców 
dzieci niepełnosprawnych, z jubileuszami: 25 lat działania 
Koła w Bełchatowie oraz 20 lat działalności Koła w Lublińcu. 
Uroczystości były okazją do spotkania liderów kół z całego 
kraju, zaprezentowania ich dorobku i osiągnięć. Zasłużeni 
działacze zostali uhonorowani odznaczeniami TPD i Krajo-
wego Komitetu.

Ruch społeczny rodziców zrzeszonych w kołach wcho-
dzących w skład Komitetu zorganizował w okresie sprawo-
zdawczym wiele imprez integracyjnych, turnusów rehabili-
tacyjnych, wycieczek krajowych i zagranicznych, spotkań, 
konkursów, plenerów artystycznych. Wszystkie miały na 
celu promowanie integracji środowiska sprawnych i niepeł-
nosprawnych.

Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cuk-
rzycą: 

W ramach swojej działalności w 2011 roku Komitet:
• Zorganizował prezentację broszury „Dziecko z cukrzycą 

typu 1 w placówkach oświatowych” na terenie całego 

kraju w placówkach oświatowych, głównie w szkołach 
podstawowych i przedszkolach

• Przeprowadził cykl spotkań edukacyjnych z dziećmi, 
młodzieżą i rodzicami „Samokontrola w cukrzycy typu 1”: 
na turnusach rehabilitacyjnych i wyjazdach integracyjno 
– edukacyjnych, organizowanych przez Koła i Stowarzy-
szenia z różnych miast Polski

• Przyjął patronat, oraz wspomógł organizacyjnie i pro-
pagandowo Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Pomaluj 
życie na Novo we współpracy z Firmą Novo Nordisk

• Pracował w Zarządzie Ogólnopolskiej Federacji Organi-
zacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzy-
cę

• Działał aktywnie w Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Walki 
z Cukrzycą, propagując m.in. temat „Cukrzyca w szkole”

• Uczestniczył w konferencji organizowanej z okazji Dnia 
Chorych przez Instytut Praw Pacjenta

• Świadczył pomoc rodzinom w sprawach orzekania o 
niepełnosprawności, w organizacji wakacyjnego wypo-
czynku, edukacji diabetologicznej.
Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci na Diecie Bezglu-

tenowej:
W 2011 roku Zarząd Krajowego Komitetu realizował na-

stępujące działania mające na celu poprawę sytuacji osób 
chorych na celiakię:
• Monitorowanie produkcji żywności bezglutenowej w 

Polsce oraz utworzenie wykazu produktów bezgluteno-
wych

• Współorganizowanie Kliniki Zdrowego Celiaka, spotka-
nia z lekarzami, dietetykami oraz producentami żywności 
bezglutenowej w Bydgoszczy

• Współpraca przy realizacji konkursu „Najlepszy produkt 
bezglutenowy roku”

• Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez: 
– wspieranie działalności kół terenowych w Bydgoszczy, 

Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Nowym Sączu, Tcze-
wie i Warszawie,

– organizowanie 1 raz w roku spotkań z przewodniczą-
cymi kół terenowych,

– występowanie do urzędów państwowych w sprawach 
dzieci chorych na celiakię,

– współudział w przeprowadzanym corocznym konkursie 
na najlepszy produkt bezglutenowy roku (współpraca 
z kołem bydgoskim i Stowarzyszeniem ”Przekreślony 
Kłos” w Bydgoszczy),

– współpraca w organizacji corocznych spotkań Kliniki 
Zdrowego Celiaka (z kołem w Bydgoszczy i Stowarzy-
szeniem „Przekreślony Kłos” w Bydgoszczy),

– udział przedstawiciela Komitetu Krajowego w konferen-
cjach dotyczących chorych na celiakię, organizowa-
nych w dużych ośrodkach w Polsce; prezentacja doko-
nań TPD w dziedzinie pomocy chorych na celiakię.

Krajowe Koło Pomocy Dzieciom z wrodzoną łamliwoś-
cią kości:

W 2011 roku podczas wakacji zorganizowano czterna-
stodniowy turnus rehabilitacyjny w Stegnie, co było możliwe 
dzięki wpłatom sponsorów, środkom pozyskanym z 1% 
podatku oraz dofinansowaniu powiatowych centrów pomo-
cy rodzinie. Celem turnusu była poprawa ogólnego stanu 
zdrowia i sprawności psychofizycznej oraz kształtowanie 
umiejętności życia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
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ze schorzeniem narządu ruchu. W jego trakcie zostało zor-
ganizowane sympozjum lekarskie, w którym wzięli udział 
lekarze, krajowi specjaliści w zakresie problemu łamliwości 
kości.

Wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Przyjaciel Dziecka: 
W okresie sprawozdawczym zostały wydane przez Zarząd 

Główny TPD dwa numery czasopisma „Przyjaciel Dziecka”, 
których myślą przewodnią oraz celem było:
• popularyzowanie i promocja działalności naszej organi-

zacji 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 na-
szej organizacji, imprez, przedsięwzięć,

• zaprezentowanie stanowiska Towarzystwa wobec waż-
nych społecznie problemów,

• promocja osiągnięć podopiecznych.
W efekcie realizacji wyżej wymienionych celów w dwóch 

wydaniach czasopisma ukazały się między innymi następu-
jące artykuły:
• „Moje autystyczne dziecko”
• „Dzieci niepełnosprawne w Helenowie”
• „Ruch społeczny rodziców dzieci niepełnosprawnych w 

TPD”
• „ Ważna sprawa – koła przyjaciół dzieci”
• „Opieka – rehabilitacja – edukacja. TPD w Sosnowcu”
• „Autyzm można pokonać. Długi lot do zdrowia”
• „Jubileuszowe świętowanie” – WTZ w Wieruszowie”
• Przemoc w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym”
• Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych”.

„Przestrzeganie Praw Dziecka” – raport z badań mo-
nitorujących realizowanych w ramach projektu Rzeczni-
ctwo, ochrona i monitoring praw dziecka w 30 rejonach 
kraju.

Opracowanie autorstwa Barbary Głowackiej opisuje 
problemy, których dziecko bez pomocy nie potrafi, a nawet 
nie może samo rozwiązać. Zawiera prezentację wysiłku te-
pedowskich rzeczników, którzy w okresie rocznej realizacji 
projektu pomogli blisko tysiącu dzieciom, podejmowali 
interwencję, organizowali edukację, happeningi i kampanie 
promujące prawa dziecka. Jest także dowodem na naru-
szanie praw dziecka przez osoby i instytucje powołane do 
ich ochrony.

Podsumowanie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w kolejnym roku działalno-
ści nadal konsekwentnie wychodzi naprzeciw różnorodnym 
potrzebom dzieci. Jesteśmy rzecznikami dzieci oraz ich praw 
w szerokim tego słowa znaczeniu. Organizujemy pomoc 
dla dzieci zdrowych i chorych. Dynamicznie rozwija się 
ruch samopomocowy rodziców na rzecz dzieci niepełno-
sprawnych. Dużym osiągnięciem są także wszelkie działania 
podejmowane przez oddziały w całym kraju mające na celu 
wyrównywanie startu życiowego dzieci gorszych szans. Na 

szczególne uznanie w tym zakresie zasługuje praca środo-
wiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD jako pla-
cówek oferujących pomoc w zakresie wyrównywania szans 
edukacyjnych, dożywiania, stwarzania możliwości rozwoju 
zainteresowań dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecz-
nym. Ważna jest także kontynuacja programów takich, jak 
pedagog rodzinny czy wychowawca podwórkowy, których 
TPD było prekursorem w skali kraju. Po latach doświadczeń 
widać, że model pracy środowiskowej zakładający współ-
pracę placówki opiekuńczo wychowawczej i programu śro-
dowiskowego daje wymierne efekty. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej i ośrodki integracyjno – re-
habilitacyjne dla dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych 
dają naszym podopiecznym szansę na rehabilitację zarówno 
fizyczną, jak i społeczną, zwiększając znacznie ich możliwo-
ści w zakresie satysfakcjonującego funkcjonowania w życiu 
codziennym.

Dużym wyzwaniem dla funkcjonowania naszej organi-
zacji jest wejście w życie z dniem 1 stycznia 2012 r Ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa 
w szczególności zmienia system finansowania i funkcjono-
wania ośrodków adopcyjnych oraz placówek opiekuńczo 
– wychowawczych. 

Ze sprawozdania obrazującego szerokie spektrum na-
szych działań wynika, że jesteśmy organizacją bardzo po-
trzebną w środowisku. Potrafimy odpowiadać na różnorodne 
potrzeby dzieci w różnym wieku, a także mobilizować spo-
łeczeństwo do udziału w ich rozwiązywaniu. W ten sposób 
przyczyniamy się nie tylko do poprawy sytuacji dzieci, ale 
również do realizacji ważnego zadania, jakim jest kształto-
wanie społeczeństwa obywatelskiego.

Opracowała Jolanta Szklarska

Powyższy materiał został opracowany na podstawie zbiorczych 
sprawozdań Zarządów Regionalnych TPD. Pełna wersja sprawo-
zdania wraz z tabelami znajduje się na stronie internetowej www.
tpdzg.org.pl 
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Złapali wiatr w żagle i wyznaczają kolejne cele. O leg-
nickich działaczach można powiedzieć wiele, najbardziej 
znani są jednak z tego, że podwyższają postawioną przez 
siebie poprzeczkę. Kiedy blisko półtora roku temu byli go-
spodarzami Krajowego Forum Kół Przyjaciół Dzieci, nikt nie 
przypuszczał, że będą rosnąć w tak szybkim tempie. Jak 
się okazało, Forum było pierwszym, mocnym podmuchem 
wiatru, a członkowie TPD z Legnicy, niczym „morskie wilki”, 
zaczęli dryfować po wielkich wodach.

 W przededniu najważniejszego święta dla TPD – Dnia 
Dziecka, legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
otrzymał – ufundowany staraniem lokalnej społeczności 
– sztandar. Należy podkreślić, że jest to trzecia w kraju, po 
Zarządzie Głównym i Oddziale Mazowieckim, tak wyróżniona 
jednostka TPD. Ten piękny i ważny sztandar towarzyszyć 
będzie członkom legnickiego TPD w najważniejszych i naj-
bardziej uroczystych wydarzeniach i momentach w życiu 
Towarzystwa.

Aktu nadania sztandaru dokonano 28 maja 2012 r. pod-
czas uroczystej gali na Scenie Gadzickiego Teatru im. Mo-
drzejewskiej w Legnicy. Wspaniałe tło stanowiły poczty sztan-
darowe wszystkich szkół, które zostały wyróżnione zbiorową 
odznaką „Przyjaciel Dziecka”. Na uroczystości obecni byli 
europarlamentarzyści i posłowie, członkowie Społecznej 
Rady Programowo-Doradczej TPD z jej przewodniczącym 
starostą legnickim Jarosławem Humennym oraz starostami 
powiatów, na terenie których działa TPD, przedstawiciele sa-
morządu z prezydentem Legnicy Tadeuszem Krzakowskim, 
społeczni działacze, przewodniczący kół, wolontariusze, 
sponsorzy i przyjaciele stowarzyszenia. Obecne były także 
władze krajowego i dolnośląskiego TPD: członek ZG TPD 
Zygmunt Nowaczyk oraz prezes ZO Dolnośląskiego Józef 
Bogdaszewski. Przybyli również wychowankowie byłego 
Domu Dziecka TPD dla „sierot wojny”, który w Legnicy funk-
cjonował w latach 1946–1953.

W dowód uznania dla zasług legnickiego TPD i jego 
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, społeczność regionu 
zaangażowała się w prace nad ufundowaniem sztandaru. W 
skład komitetu fundatorów sztandaru weszli m.in. poseł do 
Parlamentu Europejskiego Piotr Borys oraz poseł na Sejm 
RP Robert Kropiwnicki, który powiedział: To piękna tradycja, 
że organizacje, które mają duże doświadczenie, skupiają się 
wokół symboli i takim symbolem jest sztandar. 

Na sztandarze widoczne są herby wszystkich powiatów, 
na terenie których działa TPD: legnicki, polkowicki, jaworski, 
głogowski, lubiński i złotoryjski, jest też herb miasta Legni-
cy. 

Nadanie sztandaru jest ukoronowaniem sztafety pokoleń 
TPD. Ten szczególny znak stanowić będzie symbol długo-
letniej historii i tradycji organizacji, która w Polsce działa 
już blisko 95, a w samej Legnicy istnieje od prawie 70 lat 
– stwierdził prezes Okręgowego Oddziału TPD w Legnicy 
Kazimierz Pleśniak. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy

Mamy swój sztandar
O aktywności legnickiego oddziału TPD świadczą na-

stępujące fakty: 2300 członków, w tym 400 młodzieżowych 
wolontariuszy, 110 kół Przyjaciół Dzieci, czterech okręgo-
wych Rzeczników Praw Dziecka TPD oraz dziesiątki propo-
zycji pomocowych i organizacji czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży. 

To ogromny zaszczyt być jednym z fundatorów sztandaru. 
Pamiętam, że jeszcze jako młody człowiek otrzymałem wspar-
cie od pana Kazimierza Pleśniaka. Moja społeczna praca 
zaczęła się od Domu Harcerza, którym wówczas kierował, a 
w którym mieściła się też siedziba Oddziału Miejskiego TPD 
oraz aktywnie działało koło Przyjaciół Dzieci” – wspomina 
europoseł Piotr Borys. 

Wyrazem uznania dla legnickiego TPD było poświęcenie 
sztandaru przez Biskupa Diecezji Legnickiej Stefana Ciche-
go w Katedrze Legnickiej w Dniu Dziecka. Życzenia i gratula-
cje przesłał także Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
Stefan Regmunt, wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki, 
posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, oraz przewod-
niczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz 
Schetyna.

Znaczenie partnerstwa miasta z organizacją pozarządo-
wą pokreślił prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, mó-
wiąc: TPD jest organizacją pozarządową, która bardzo mocno 
wpisała się w pejzaż naszego miasta i prowadzi szereg akcji 
na rzecz dzieci i młodzieży. To wspaniały partner w realizacji 
różnego rodzaju działań na rzecz dzieci i mieszkańców jako 
wyraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Wszyscy ofiarodawcy zbiorowi i indywidualni wpisani 
zostali do Złotej Księgi Sztandaru Oddziału Legnickie-
go TPD. Z kolei Małgorzata Szprycha odebrała wyrazy 
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wdzięczności za ogromną i solidną pracę, okazane serce 
oraz za minimalne koszty wykonania sztandaru. Warto za-
znaczyć, że zgodnie z uchwałą Społecznej Rady Programo-
wo-Doradczej TPD, nadwyżkę wpłat Zarząd przeznaczył na 
dofinansowanie wyjazdu dzieci w ramach akcji letniej TPD i 
na paczki z okazji Dnia Dziecka. 

Uroczystość wręczenia sztandaru była okazją do odzna-
czenia działaczy i przyjaciół TPD oraz przyznania dorocznych 
statuetek „Nade Wszystko Dziecko”, których laureatkami 
zostały w tym roku Beata Kwiecień (MCK Legnica), Bogumi-
ła Słomczyńska (radna Rady Miasta Legnicy) oraz Cecylia 
Ewa Stankiewicz (Fundacja Polska Miedź). Tytuł Honoro-
wego Członka TPD otrzymał Czesław Kowalak. Przyznano 
także najwyższe w organizacji odznaczenie: Medalem dr 
Henryka Jordana uhonorowano Janinę Mazur, wieloletnią 
dyrektorkę SP w Bieniowicach i członka Zarządu Okręgowe-
go TPD w Legnicy oraz Andrzeja Gąskę, dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Legnicy, od wielu lat współpracującego 
z TPD. Wręczono także odznaki „Zasłużony dla TPD” oraz 
„Przyjaciel Dziecka”.

Następnie pieśni patriotyczne zaśpiewały członkinie Pol-
skiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Odrodze-
nie” z Haliną Kozak na czele, które na uroczystość przybyły 
aż z Drohobycza na Ukrainie, miasta partnerskiego Legnicy. 
Widowisko „W podziękowaniu za Uśmiech Dziecka” przed-
stawili podopieczni szkolnego koła Przyjaciół Dzieci przy 
SP nr 1, którzy w montażu słowno-muzycznym pt. „Pamięć 
historii żyje w nas” zaprezentowali historię i tradycje TPD. Po-
nadto wystąpił chór i zespół instrumentalny Zespołu Szkół 
Integracyjnych w Legnicy oraz zdobywcy wielu festiwalo-
wych nagród: zespół taneczny „Balbinki” z tejże szkoły. 

Kilka dni po nadaniu sztandaru Legnica po raz piąty otrzy-
mała nominację do prestiżowego wyróżnienia „Dolnośląski 
Klucz Sukcesu” w kategorii najlepsza organizacja pozarzą-
dowa. Wielkim sukcesem było także docenienie tych, których 
inicjatywy są nienagłośnione i – w mniemaniu młodzieży 

Społeczna Rada TPD  
w Legnicy

Od momentu zakończenia Krajowego Forum Kół 
Przyjaciół Dzieci legnickie TPD wystąpiło z nowymi ini-
cjatywami. Idąc za przykładem Zarządu Głównego To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci, powołano Społeczną Radę 
TPD, która składa się z 24 osób, przedstawicieli różnych 
środowisk. W składzie Rady są: starostowie, wiceprezy-
dent miasta, wójt, przedstawiciele kuratorium oświaty, 
sądu, policji, Powiatowego Urzędu Pracy, dziennikarze, 
lekarz pediatra, działacze oświatowi, działacze na rzecz 
osób niepełnosprawnych, przedstawiciele kilku zakła-
dów pracy. Legnica zdobyła więc nowych rzeczników 
TPD, którzy będą wspierać i rozwijać działalność na jej 
terenie. 

– niewymagające poklasku. TPD w Legnicy zostało bowiem 
laureatem I edycji plebiscytu „zDolne NGO”, zorganizowane-
go przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu dla najlepszej 
organizacji pozarządowej w województwie, działającej w 
roku 2011 w obszarze wolontariatu. 

Cieszę się, że te wyróżnienia otrzymaliśmy w Roku Janu-
sza Korczaka. To budujące, że coraz prężniej aktywizują się 
młodzi ludzie, dla których ten pedagog jest wielkim autoryte-
tem. Rok Korczakowski wzmógł działania TPD w Legnicy, o 
czym świadczy realizacja bogatego programu, a szczególnie 
konkursu „Współcześni Korczakowcy są wśród nas” – powie-
dział Kazimierz Pleśniak. – Młodzież stanowi silną podstawę, 
na której Towarzystwo Przyjaciół Dzieci może oprzeć działania 
i w pełni realizować swoje zadania. 

 Adam Kobel
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Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej (Dz.U. nr 149 poz. 887) w sposób kompleksowy ujmuje 
problem wsparcia rodziny we wstępnej fazie kryzysu, aż 
po rodzinną i instytucjonalną formę pieczy zastępczej nad 
dzieckiem. Ustawa w całości weszła w życie z dniem 01. 
01. 2012 r. 

Kluczową rolę w osiągnięciu efektywności wsparcia ro-
dziny, a także wsparcia całego systemu pieczy zastępczej, 
w tym powrotu dzieci do rodziny biologicznej, może odegrać 
tzw. wsparcie dzienne. Jedną z form jego realizacji mogą 
być placówki wsparcia dziennego zarówno gminne, jak i 
powiatowe, prowadzone przez organizacje pozarządowe w 
ramach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Szczegól-
nie ważne w tych dążeniach jest upodmiotowienie organizacji 
działających na rzecz dziecka i rodziny, dostrzeganie od-
grywanej przez nie ważnej roli środowiskowej. Stąd należy, 
nie czekając na ich inicjatywę, wychodzić z propozycjami 
do nich w kierunku przekazywania bądź wspierania zadań 
wynikających z ustawy, co na pewno zwiększyłoby odpo-
wiedzialność organizacji pozarządowych za to, co dzieje się 
w ich środowisku. Szersze wypełnianie placówek wsparcia 
dziennego treścią z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej pozwoli na zwiększenie efektywności i za-
pewni kompleksowość wsparcia dziecka i rodziny, zwłaszcza 
pod względem społecznym i ekonomicznym. 

Jeśli chodzi o aspekt społeczny funkcjonowania placó-
wek wparcia dziennego, można oczekiwać efektywniejszej 
pracy w środowisku, a co za tym idzie zwiększenia liczby 
osób i instytucji wspierających, pozytywnej zmiany postaw 
rodzicielskich, większej świadomości społecznej dotyczącej 
korzyści i udziału rodzin w oferowanych formach pomoco-
wych, a także, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka 
ratyfikowaną przez RP w formie ustawy, zwiększenia szansy 
wyegzekwowania prawa dziecka do wychowywania się w 
rodzinach naturalnych. Jednocześnie zmniejszy się liczba 
dzieci umieszczanych w różnych formach opieki zastępczej. 
W ślad za tym nastąpi zmniejszenie wydatków związanych z 
systemem pieczy zastępczej przez gminę i powiat.

Warto podkreślić, że wczesne objęcie rodziny wsparciem 
dziennym oznacza zdecydowanie tańsze wsparcie. Od 2012 
roku gminy, zgodnie z art. 191 ust. 8 i 9, będą partycypować 
w kosztach ponoszonych przez powiat na dzieci umieszczo-
ne w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastęp-
czej. Wydatki te przedstawiają się następująco:

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w 
pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w 
drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w 
trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej.

Praca placówek a nowa ustawa

Wsparcie dzienne dziecka  
w systemie wsparcia rodziny

Dołączenie organizacji pozarządowej prowadzącej pla-
cówkę wsparcia dziennego, a może jeszcze innych instytucji 
jako jednej ze stron, do kontraktu socjalnego zawieranego 
przez OPS-y z rodziną, w której są dzieci, pozwoli zwiększyć 
wpływ społeczny na efektywność oferowanego wsparcia, 
a tym samym spowoduje interdyscyplinarne podejście do 
problemu. 

Jak ważne jest stworzenie w gminach i powiatach syste-
mu wsparcia rodziny, a tym samym dziecka, m.in. poprzez 
placówki wsparcia dziennego, wskazuje art. 112 Kodeksu 
Rodzinnego i Opiekuńczego, w którym czytamy: „Umiesz-
czenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po 
wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, 
o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemu 
pieczy zastępczej, chyba że dobro dziecka wymaga zapew-
nienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej”.

Nowością sytemu wsparcia jest to, że zgodnie z art. 109 
Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, sąd może skierować 
dziecko do placówki wsparcia dziennego. Tak jak wykonanie 
postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnej i 
instytucjonalnej pieczy zastępczej należy do starosty, tak w 
przypadku placówek wsparcia dziennego wykonanie należy 
do wójta lub burmistrza. W takim przypadku z reguły nie 
wystarczy tylko wsparcie opiekuńcze dla dziecka skierowa-
nego przez sąd, ale i specjalistyczne. Brak placówki wsparcia 
dziennego na terenie gminy nie zwalnia z wykonania posta-
nowienia sądu. Więc w takim przypadku placówkę należy 
powołać. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej dziecko (w celu udzielenia po-
mocy rodzinie) może zostać objęte opieką i wychowaniem 
w placówce wsparcia dziennego. Placówkę taką jako za-
danie własne prowadzi gmina lub podmiot, któremu gmina 
zleciła realizację tego zadania, w tym zgodnie z art. 190 ust. 
1 ustawy można je zlecić „organizacjom pozarządowym 
prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, 
pieczy zastępczej lub pomocy społecznej”.

Na tej samej zasadzie, zgodnie z art. 18 ust. 3, placówkę 
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym prowadzi po-
wiat jako zadanie własne, ale może też zlecić jej prowadzenie 
innemu podmiotowi, co przewiduje art. 190 ust. 1 ustawy. 
Zlecenie podmiotowi zadania publicznego w rozumieniu art. 
11 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontaria-
cie przez organy jednostek samorządu terytorialnego może 
nastąpić na zasadzie wsparcia zleconego lub powierzenia 
zadania. Wspieranie oznacza tylko częściowe zapewnienie 
środków samorządu uzupełnione o wkład własny organu 
prowadzącego. Natomiast powierzenie jest to zapewnienie 
100 proc. środków na realizację zadania przez samorząd.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 placówka wsparcia dziennego 
może być prowadzona w formie:
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1. Opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów, 
ognisk wychowawczych, zapewniając dziecku:

 – opiekę i wychowanie, 
 – pomoc w nauce,
 – organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sporto-

we oraz rozwój zainteresowań.
2. Specjalistycznej, w szczególności:

– organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, 
korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne,

– realizuje indywidualny program korekcyjny, program 
psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szcze-
gólności terapię pedagogiczną, psychologiczną i so-
cjoterapię. 

3. Pracy podwórkowej prowadzącej działania animacyjne i 
socjoterapeutyczne.
Należy zauważyć, że nie określa się, który rodzaj placówki 

może być o zasięgu gminnym, a który ponadgminnym. 
Ust. 5 ww. artykułu określa, że placówka wsparcia dzien-

nego może być prowadzona w jednej bądź w różnych 
połączonych formach. Zależy to od diagnozy i potrzeb śro-
dowiskowych, a także od tego, czy placówka łączy zadania 
gminy, gminy i powiatu, czy tylko powiatu.

W grupie dzieci objętych wsparciem pomoc może być 
również zróżnicowana: jednym dzieciom wystarczy pomoc w 
formie opiekuńczej, a innym – opiekuńcza i i specjalistyczna, 
pamiętając jednak, że głównym zadaniem placówek jest 
udzielanie potrzebnego wsparcia dzieciom z rodzin niepeł-
nych, wielodzietnych, bezrobotnych, pozostawionych przez 
rodziców w kraju, z rodzin zastępczych, z rodzin będących 
w kryzysie, dzieciom kierowanym z postanowień sądowych, 
dzieciom rodziców długo pracujących i daleko od miejsca 
zamieszkania. Jak widać, praca placówki winna zmierzać do 
takiego wspierania, aby dzieci wychowywały się w rodzinie 
naturalnej i nie musiały być umieszczane w rodzinnej czy 
zwłaszcza w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Z uwagi na to, że od 2012 r. gmina i powiat partycypują 
finansowo w utrzymaniu dziecka w pieczy zastępczej, in-
teresem wspólnym jest to, aby jak najwięcej rodzin, a tym 
samym dzieci, objętych było różnym wsparciem dziennym 
w placówkach, a także działaniem na rzecz ich „powrotu” do 
rodzin naturalnych. 

Wobec powyższego zarówno samorządy gmin, jak i po-
wiat powinny wypracować spójny model wsparcia dzienne-
go. Dobrze by było, aby placówki opiekuńcze i formy pracy 
podwórkowej zlecane były do prowadzenia organizacjom w 
ramach uspołecznienia tego typu działalności. 

Wsparcie środowiskowe wymaga również wsparcia spe-
cjalistycznego, które mogłaby świadczyć specjalistyczna 
placówka wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, 
mająca swoje filie, przynajmniej jedną w każdej gminie, w 
której łączyłaby się zarówno praca opiekuńcza i podwórkowa 
podległa gminom i finansowana przez nie, jak również spe-
cjalistyczna, podległa i finansowana przez powiat.

Połączenie organizacyjne i finansowe pozwoliłoby na 
interdyscyplinarne i wielostronne podejście do rozwiązania 
problemu rodziny będącej w kryzysie. 

Placówka wsparcia dziennego mogłaby działać i być 
bazą gminną zarówno dla zadań opiekuńczych, jak i dla 
asystenta rodziny, rodzin wspomagających, mediatorów, a 
także placówek specjalistycznych, terapeutów, socjoterapeu-
tów, grup wsparcia dla rodzin, w których umieszczono dzieci 

w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej; mogłaby 
też stanowić wsparcie dla ośrodków interwencji kryzysowej 
poprzez natychmiastowe objęcie opieką i terapią dzieci 
„kandydatów” do pieczy zastępczej. 

Taka placówka świadczyłaby „usługi” zarówno będące 
w kompetencjach gminy, jak i powiatu. Dobrym przykładem 
takiego podejścia są specjalistyczne placówki wsparcia 
dziennego funkcjonujące w miastach na prawach powiatów, 
łączące wspólne cele i zadania, czyli posiadające tzw. interes 
wspólny. 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 228 ust. 3 i 4 ustawy 
o wspieraniu rodziny, niepubliczne placówki opiekuńczo 
– wychowawcze wsparcia dziennego, a więc prowadzone 
przez inny organ niż samorządowy, działają do końca 2012 
roku na dotychczasowych zasadach, do których stosuje 
się dotychczasowe przepisy, a więc obowiązujące przed 
wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Znaczy to, że już dzisiaj należy czynić 
przygotowania do dostosowania warunków pracy placówek 
do nowej ustawy. 

Zygmunt Pyszkowski

Zygmunt Pyszkowski jest wiceprezesem Zarządu Głównego TPD i prezesem 
Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego TPD. 

Na zdjęciu od lewej: W. Kołak, Z. Pyszkowski.

Brzdąc 2012
Najmłodsi szczecinianie w Dniu Dziecka 

przyznają dorosłym, którzy ich zdaniem naj-
bardziej zasłużyli się dzieciom, tytuł „Brzdą-
ca”. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymał 
Zygmunt Pyszkowski, prezes Zachodniopo-
morskiego Oddziału TPD.

Fo
t. 

I. 
M

al
an

ow
sk

a



�� Przyjaciel Dziecka 1–6/2012

Joanna Kuna, Wrocław
(…) Praca rzecznika jest bardzo trudna, odpowiedzialna 

i wymaga posiadania różnorodnej wiedzy, umiejętności i 
doświadczenia. Zwłaszcza trudne okazały się rozmowy z dru-
gim człowiekiem. Bardzo łatwo jest dać się „wmanipulować” 
w walki między rodzicami, stać się stroną sporu itp. Dlatego 
trzeba być uważnym, spostrzegawczym, asertywnym i cały 
czas pracować nad swoim warsztatem i pogłębiać umiejęt-
ności. (…) Udział w projekcie, kontakty ze specjalistami i 
szkolenia dostarczyły mi nowej wiedzy i umożliwiły zdobycie 
nowych umiejętności, a sam kontakt z klientem wzmocnił mój 
charakter i wzbudził chęć dalszego działania. 

(…)W celach promocyjnych stworzyłam skromną stronę 
www, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. (…) Dy-
rektorzy szkół i kierownicy placówek z chęcią wzięli udział 
w badaniu przestrzegania praw dziecka, ale niektórzy kryty-
kowali pytania ankietowe, bądź uznawali je za tendencyjne, 
bo cyt.: „jak można stosować kary naruszające nietykalność 
lub godność? Niepokojącym zjawiskiem ujawnionym w ba-
danych szkołach i placówkach jest mała aktywność lub brak 
samorządów uczniowskich/dziecięcych. Według informacji 
uczniów prawa dzieci nie są w nich dostatecznie promo-
wane, a w niektórych wcale. Warto się nad tym zastanowić 
i może stworzyć dobry program dla szkół. (…) Happening 
promujący prawa dziecka odbył się przy okazji coroczne-
go koncertu charytatywnego organizowanego przez TPD. 
Hasłem przewodnim happeningu było: „Mamo, tato jestem 
– dzięki Wam”. 

Henryka Sokołowska, Wieruszów 
(…) Upowszechnienie informacji o powołaniu rzecznika 

dotyczyło również ościennych powiatów i gmin z województw 
wielkopolskiego i opolskiego. Bardzo ważne było pozyskanie 
do współpracy grupy działaczy samorządowych, przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych i praktycznie wszystkich w 
obrębie rejonu rzecznika, instytucji publicznych działających 
na rzecz dzieci. (…) Otwarte spotkania organizowane cyklicz-
nie przez rzecznika pozwoliły na stworzenie wzajemnego 
zaufania i dużej gotowości do współpracy w rozwiązywaniu 
istniejących problemów zarówno w wymiarze indywidual-
nym, jak i ogólnym.

Alicja Andrzejewska, Złotów
Praca społecznego rzecznika praw dziecka TPD w Zło-

towie na trwale wpisała się w działalność środowiska. To 
rzecznik jest wielokrotnie uczestnikiem rad pedagogicznych, 
interwencji policji, spotkań z pracownikami socjalnymi Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestniczy w spotka-
niach z rodzicami. Inicjuje spotkania dzieci z psychologiem, 
policją, terapeutą.

Rzecznik Praw Dziecka TPD

Praca trudna i odpowiedzialna 
W poprzednim „Przyjacielu Dziecka” (nr 7–12/2011, s. 7) ukazał się artykuł Barbary Głowackiej „Między prawem a 
rzeczywistością” na temat działalności tepedowskich rzeczników praw dziecka. Tym razem publikujemy wypowiedzi 
rzeczników pokazujące, jak wygląda ich praca na co dzień, jakie mają problemy i doświadczenia. 

Maria Gronczakiewicz, Katowice, Tychy
Kilkuletnia praca rzecznika spowodowała, że w obecnej 

edycji bez trudu jestem rozpoznawana w środowisku jako 
rzecznik praw dziecka TPD. Po ostatniej informacji w prasie 
znacznie wzrosła liczba spraw kierowanych rzecznika. (…) 
Z nauczycielami spotykam się na radach pedagogicznych. 
Jestem zapraszana przez Zespół Interdyscyplinarny, co daje 
mi wgląd do wielu problemów, pozwala łagodzić stanowiska 
stron w sytuacjach konfliktu interesów dorosły-dziecko, albo 
instytucja-pokrzywdzony. (…) Moja dyspozycyjność zwięk-
sza dostępność do instytucji rzecznika. Pozwala mi na spot-
kania z klientami w dogodnych dla nich porach, także w dni 
wolne od pracy. Rodzice chętnie zapraszają mnie do domu, 
gdzie mam możliwość spotkania się z dzieckiem i lepszego 
rozpoznania problemu. W takich sytuacjach ujawniają się 
niejednokrotnie inne niż zgłoszone do rzecznika sprawy. 

Moja praca nie przynosiłaby założonych efektów, gdyby 
nie przychylność takich instytucji jak szkoły, sąd, instytucje 
pomocy społecznej policja, straż miejska i inne, z którymi 
współpracuję na co dzień.

Ważną częścią mojej działalności jest edukacja, zarówno 
indywidualna podczas kontaktu z klientem, jak i zbiorowa 
podczas spotkań z uczniami, rodzicami, czy nauczycielami. 
Systematycznie pozyskuję materiały edukacyjne na temat 
praw dziecka, m.in. z Biura Rzecznika Praw Dziecka RP.”

Krystyna Cios, Chełm
Komunikat o powołaniu, pracy i dyżurach rzecznika za-

mieściłam w prasie lokalnej, sądzie, policji, Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Rodzinie. Złożyłam także wizytę promocyjną 
wiceprezydentowi Chełma i dyrektorowi Wydziału Oświaty. 
W wyniku tych rozmów zamieszczono informację na stronie 
internetowej Urzędu Miasta. Informację rozesłano pocztą 
elektroniczną do wszystkich szkół na terenie miasta. Udzie-
liłam także wywiadu w lokalnej rozgłośni radiowej.(…) Pro-
wadzone sprawy dotyczyły głównie problemów rodzinnych, 
m.in. ubóstwa, niezaradności życiowej, konfliktów rodzin-
nych, spraw rozwodowych. Inne dotyczyły ubezpieczenia 
zdrowotnego, konfliktów rówieśniczych, braku dostępu do 
wody bieżącej oraz uciążliwości i zagrożenia zdrowotnego 
pralni chemicznej usytuowanej w bloku mieszkalnym, a tak-
że demoralizującego wpływu na dzieci dostępnych pism o 
charakterze pornograficznym. 

(…) Podczas realizacji projektu, we współpracy z tea-
trem amatorskim „Hesperydy”, zorganizowałam happening 
uliczny w obronie praw dziecka pod hasłem „Mały-Wielki 
Człowiek”. Było to przedsięwzięcie wymagające dużo pracy 
i samozaparcia, ale efekt był znakomity. Spektakl wzbudził 
duże zainteresowanie przechodniów i mediów. Fragmenty 
filmu, zdjęcia i opisy można zobaczyć w Internecie. 
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Irena Kasperska-Dwórnik, Lublin
Jako rzecznik praw dziecka TPD pracuję bez przerwy od 

2005 r., dlatego też jestem znana w Lublinie i województwie. 
Pracę w obecnej edycji programu rozpoczęłam od przygoto-
wania informacji dla prasy lokalnej i innych mediów o celach 
projektu, zadaniach rzecznika, dniach i godzinach przyjęć 
interesantów. (…) W czasie trwania projektu podjęłam 22 in-
terwencje w sądach, urzędach, szkołach. Udzielałam porad, 
w tym m.in. pisanie pozwu i innych pism do sądu, pism w 
sprawie problemów mieszkaniowych, zdrowotnych i innych. 
W mojej pracy najboleśniejsze są sprawy rozwodowe, w któ-
rych rodzice walczą o dzieci nie biorąc pod uwagę ich prawa 
do wyrażania zdania, ani ich uczuć. Trudne są także sprawy 
o odzyskanie dzieci odebranych decyzją sądów rodzinnych 
na skutek źle wykonywanych obowiązków rodzicielskich. 

W czasie programu wykonywałam monitoring ośrodka dla 
dzieci niepełnosprawnych, domu dziecka (placówki socjaliza-
cyjnej) oraz dwóch szkół specjalnej podstawowej i ponadgim-
nazjalnej zawodowej. Ten czas wykorzystałam także na kontak-
ty z dziećmi, nauczycielami i rodzicami oraz upowszechnianie 
w tych placówkach konwencji o prawach dziecka. 

Jako tepedowski rzecznik praw dziecka zapraszana by-
łam do udziału w programach lokalnych np. „O wychowaniu 
bez przemocy”, którym przeprowadziłam cykl zajęć eduka-
cyjnych dla rodziców o tym jak mądrze kochać dziecko, o 
niebezpieczeństwie dopalaczy i innych używek zmieniają-
cych świadomość. Z inicjatywy rzecznika w gminach zorgani-
zowano konkurs o prawach dziecka oraz imprezy plenerowe 
promujące prawa dziecka, m.in. festyn rodzinny, mecz piłki 
nożnej tatusiów, happeningi itp. 

Elżbieta Chudzik, Łódź
(…)Na zwiększenie zainteresowania projektem znacząco 

wpłynął mój udział w programie telewizyjnym. (…)
Najwięcej satysfakcji dostarczyły mi sprawy mniej typowe, 

jednostkowe, jak:
– uzyskanie zgody mamy i córki – ofiary cyberprzemocy 

na udział w programie telewizyjnym;
– pomoc w uzyskaniu dowodu osobistego małoletniemu, 

którego rodzice pozbawieni są władzy rodzicielskiej;
– zorganizowanie skutecznej pomocy dzieciom uciekinie-

rów z Libii, w tym: nauki w gimnazjum, bezpłatnego ubez-
pieczenia zdrowotnego, pomocy żywnościowej, wypoczynku 
wakacyjnego.

Lilianna Zielińska, Suwałki
(…) Z rzecznikiem najczęściej kontaktowały się matki 

wielodzietnych rodzin, w których problemem były złe warunki 
życia, a co za tym idzie, naruszane było prawo dziecka do 
godziwych warunków socjalnych. Towarzyszyły temu trwałe 
bezrobocie i problemy związane z nadużywaniem alkoholu 
przez rodziców. W wielu przypadkach interesanci nie radzili 
sobie ze sprawami urzędowymi. W trakcie trwania programu 
rzecznik zetknął się także z utrudnieniami ze strony samorzą-
du gminy do zapewnienia właściwego kształcenia dziecka, 
a także z trudnością wyegzekwowania obrońcy z urzędu. 
Wśród spraw zakończonych przez rzecznika spektakularnym 
sukcesem, było wstrzymanie egzekucji komorniczej w rodzi-
nie wielodzietnej pozostającej bez wystarczających środków 
do życia oraz udaną interwencję w sprawie przywrócenia 
kontaktów ojca z małoletnim dzieckiem.

Łukasz Dembiński, Elbląg
(…) W okresie od 10 października 2010 r. do 9 czerwca 

2011 r. do rzecznika wpłynęło 37 spraw, w których stwier-
dzono łamanie praw dziecka. 14 spraw było na tyle skom-
plikowanych, że wymagało spotkań, konsultacji, a do chwili 
zamknięcia upłynęło nawet kilka miesięcy. W chwili sporzą-
dzania sprawozdania 7 spośród nich jest nadal w toku, a 
ponadto napływają kolejne.

(…) Wzrosła świadomość mieszkańców Elbląga w zakre-
sie istnienia praw dziecka. 

Robert Faliszewski, Warszawa Ursus
Akcja promocyjna projektu prowadzona była na terenie 

dzielnicy Ursus w formie plakatowej objęła wszystkie przed-
szkola, szkoły podstawowe i gimnazja, ośrodki pomocy 
społecznej, jednostki policji, poradnie psychologiczno-pe-
dagogiczne oraz Urząd Dzielnicy Warszawa-Ursus, który 
na swojej stronie internetowej zamieścił informację o pracy 
rzecznika. (…) Z wyników monitoringu można wyodrębnić 
problem małego poczucia bezpieczeństwa w placówkach 
oświatowych, na który zwrócili uwagę zarówno rodzice, 
nauczyciele i uczniowie. Wśród problemów zgłaszanych do 
rzecznika dominowały sprawy naruszania praw dziecka z 
powodu niewydolności wychowawczej rodziców.

Hanna Grądzka, Ostrołęka
(…) Zorganizowałam spotkanie z lokalnymi mediami i 

instytucjami działającymi na rzecz dziecka, które włączyły 
się w akcję promocji rzecznictwa na terenie powiatu os-
trołęckiego. (…) Zorganizowałam happening pod hasłem 
„Zróbmy wszystko, aby dzieci mogły wychowywać się we 
własnych rodzinach” (…) Podjęłam szeroką współpracę z 
instytucjami i organizacjami, których zadaniem jest troska o 
sprawy dzieci. Jednym z efektów mojej pracy jest stworzenie 
raportu powiatowego o przestrzeganiu praw dziecka, który 
przekazałam instytucjom działającym na terenie miasta Os-
trołęki i powiatu ostrołęckiego.

Danuta Umińska, Ostrów Mazowiecka
Już w październiku założyłam 8 kompletów dokumentacji 

bardzo trudnych spraw. (…) Zgłaszało się dużo ludzi, któ-
rzy potrzebowali w pierwszym rzędzie pomocy materialnej. 
Dopiero po ustabilizowaniu, nierzadko krytycznej sytuacji 
bytowej rodzin, można było podjąć działania zapobiegające 
naruszaniu innych praw dziecka (…)”.

Bartosz Zabrocki, Koszalin
Promocja praw dziecka i pracy rzecznika, poza bezpośred-

nimi kontaktami edukacyjnymi w szkołach i placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych, odbywała się za pośrednictwem stron 
internetowych samorządów, na terenie, których realizowany był 
projekt poprzez lokalne media i instytucje współdziałające.(…) 
Wśród spraw zgłaszanych do rzecznika najczęściej pojawiały 
się naruszenia prawa do wychowywania się w rodzinie oraz 
do godziwych warunków socjalnych, ale była także przemoc 
sąsiedzka wobec dzieci, ograniczanie dziecku kontaktów z 
rówieśnikami, pomawianie, buntowanie środowiska lokalnego 
przeciwko rodzinie. Największą satysfakcję rzecznikowi sprawi-
ła skuteczna ochrona dzieci przed przemocą domową.”

Opracowała Barbara Głowacka
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Dwutomowe dzieło „Propedeutyka Praw Człowieka”, wy-
dane pod redakcją naukową Stanisława Leszka Stadniczeń-
ki, profesora Uniwersytetu Opolskiego, stanowi zbiór prac 
studentów tej uczelni oraz nauczycieli Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
M. Skłodowskiej-Curie w Opolu. 

Ze wstępów otwierających obydwa tomy dowiadujemy 
się, że celem publikacji jest uwrażliwienie młodych ludzi na 
potrzebę przestrzegania praw człowieka zarówno dorosłego, 
jak i dziecka. Przestrzeganie tych praw jednak nie przycho-
dzi samo, dlatego potrzebna jest odpowiednia edukacja, 
„przygotowanie kadr do umiejętnego prowadzenia wycho-
wania w duchu praw, a dokumenty takie jak konwencje, 
ustawy, umowy powinny być traktowane jako dokumenty o 
szczególnych walorach edukacyjnych. Dlatego też głównym 
zadaniem pedagogów jest wskazanie młodym ludziom właś-
ciwych postaw i kształcących wzorów oraz przedstawienie 
odpowiednich zagadnień w sposób jasny i przystępny, a 
także zachęcanie do lektury wielu ciekawych publikacji, jak 
i udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka”. Ko-
nieczne jest również empatyczne podejście do tego obszaru 
spraw, nastawione na poszanowanie drugiej osoby.

Autor zwraca również uwagę na relacje między człowie-
kiem a państwem, ważne dla rozwoju każdej osoby i zbioro-
wości; na to, że prawa człowieka stanowią podstawę wolności, 
sprawiedliwości i pokoju na świecie. Publikacja powinna 
również stanowić pomoc w procesie edukacji społeczeństwa 
obywatelskiego, a także, jak pisze Autor „Słowa wstępnego” 
w tomie drugim, w przygotowaniu młodzieży do demokracji 
dialogowej, przybliżając wiedzę o regulacjach prawnych praw 
i wolności oraz obowiązkach człowieka i obywatela. 

Nie zapomniano również o praktycznych wskazówkach 
dotyczących wdrażania zagadnień będących tematem pub-
likacji. W każdym tomie zamieszczono scenariusze zajęć 
i lekcji, które w atrakcyjnej formie, np. symulacji procesu 
sądowego, prezentują ważne prawne zagadnienia. Oprócz 
wiedzy merytorycznej – czytamy na str. 216 w drugim 
tomie – zaletą tej i podobnych interaktywnych metod dy-
daktycznych jest kształtowanie umiejętności retorycznych, 
kultury dyskusji i poszanowania dla odmiennych poglądów. 
I dalej: Symulacja rozprawy sądowej jest formą otwartą 
na kreatywność nauczyciela (…) W ten sposób tworzy się 
margines swobody, który pozwala na wprowadzenie elemen-
tów autorskich. Należy pozostawić do decyzji nauczyciela 
rozstrzygnięcie kwestii praktycznych: w jakim czasie po-
winni zmieścić się uczestnicy rozprawy albo czy uczniowie 
występują w togach. 

Oba tomy zostały sfinansowane ze środków z dotacji 
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola oraz wydane przy 
współudziale wymienionego wyżej Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego nr 3 w Opolu. 

Książka, którą warto przeczytać

(…) bez względu na okoliczności i panujące w danym czasie warunki, zawsze należy pochylić się nad drugim człowiekiem.
S. L. Stadniczeńko

Prawa człowieka
O poszczególnych zagadnieniach omówionych w publi-

kacji informuje spis treści zamieszczony na początku każde-
go tomu. Na przykład: Jak bronić swoich praw indywidualnie 
i zbiorowo – podstawowe zasady postępowania; Prawa ro-
dziny; Międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe 
w obronie praw człowieka; Ochrona kobiet w europejskim 
systemie praw człowieka; Prawa człowieka w biologii i me-
dycynie; Prawo do dobrej administracji; Prawo humanitarne 
konfliktów zbrojnych; Prawa dziecka – wybrane zagadnienia; 
Prawo do nauki; Prawo do godnego poziomu życia; Przy-
sposobienie dziecka w ujęciu standardów uniwersalnych i 
europejskich.

A oto fragmenty z niektórych rozdziałów:
Zuzanna Nowicka, Agata Pasternak, „Granice toleran-

cji”: Zjawisko tolerancji jest niczym innym jak pokojowym 
współistnieniem, czymś pożądanym przez społeczeństwa. 
Tolerancja to pojęcie z zakresu ludzkiej moralności, a ciężar 
dowodu spoczywa na tym, kto wartość tę odrzuca. Tolerancja 
jest potrzebna każdej dziedzinie życia, a w szczególności 
wszędzie tam, gdzie występują prześladowania religijne, 
przymusowa asymilacja, wojny ideologiczne, i czystki etnicz-
ne. (…) Tolerancja jest niezmiernie ważna w życiu każdego z 
nas. Podtrzymuje życie, wspólne formy aktywności życiowej, 
a także same wspólnoty, w których żyjemy. To ona zachowuje 
odmienność na świecie. Człowiek, zachowując postawę to-
lerancyjną, godzi się na cudzą inność, w pełni ją akceptuje. 
Z historycznego punktu widzenia przejawem tolerancji jest 
dążenie do ustroju demokratycznego, do zaprowadzenia 
pełnej demokracji. Ona wymaga od nas szacunku dla każdej 
ze stron: demokratycznych zwycięzców i pokonanych.

Klaudyna Białas-Zielińska, „Ochrona kobiet w eu-
ropejskim systemie praw człowieka”: Wszelkie działania 
propagujące rodzicielstwo nie mogą sprowadzić się jedynie 
do kampanii świadomościowych, ale muszą wiązać się roz-
wiązaniami systemowymi dotyczącymi czasu pracy. Czas 
pracy w krajach UE staje się coraz bardziej elastyczny, co w 
dalszej konsekwencji powinno prowadzić do skutecznego 
pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym. Wprowadzenie 
form prawnych dających pracownikowi możliwość wykony-
wania pracy bez konieczności przerywania opieki nad dzie-
ckiem, wydaje się być najwłaściwszą zmianą dokonywaną w 
porządkach prawnych państw członkowskich w tym zakresie. 
Stosunkowo niewielu ojców korzysta z możliwości wzięcia 
urlopu rodzicielskiego (macierzyńskiego lub wychowawcze-
go) lub decyduje się na pracę na pół etatu. Konieczne jest 
podjęcie działań uświadamiających, że mężczyźni mają taką 
możliwość oraz zachęcających ich do podjęcia opieki nad 
dziećmi. 

Łukasz Denys, Krzysztof Niewiadomski, Artur Szkla-
rek, „Międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządo-
we w obronie praw człowieka”: Każda oddolna inicjatywa 



��Przyjaciel Dziecka 1–6/2012

ludzka jest społecznie pożądana. Największe nieprawidło-
wości związane między innymi z ubóstwem, handlem ludźmi, 
prawami dzieci i kobiet, zakazem wypowiedzi są najczęściej 
dostrzegane właśnie na gruncie tej najniższej sfery działań 
człowieka – w życiu codziennym. Analizując genezę po-
wstawania wielu organizacji pozarządowych na szczeblu 
krajowym czy międzynarodowym dochodzimy do wspólnego 
wniosku, że: po pierwsze organizacje te powstały w wyniku 
zapotrzebowania społecznego. Po drugie zaś bodźcem były 
doświadczenia związane z historią współczesnej Europy i 
świata, szczególnie przemiany demokratyczne wielu państw. 
Kolejną z przyczyn był wzrost aktywności społecznej do 
działania, brania spraw obywateli w tak zwane „swoje ręce” 
poprzez inicjatywy społeczne, akcje jednorazowe, happenin-
gi, które kumulowały potencjał ludzki chętny do działania i w 
kolejnym stadium do zrzeszania się w organizacje.

Największa grupę organizacji zajmujących się ochro-
ną praw człowieka stanowią organizacje pozarządowe, 
podejmujące w służbie społecznej szeroko pojętą dzia-
łalność socjalną. Organizacje te, pełniąc ważną funkcję 
kompensacyjno-wyrównawczą, przyczyniają się do za-
pewnienia minimum osłony socjalnej osobom, którym 
ciężko podźwignąć się z marazmu swej uległości słabości 
wobec szarej i niesprzyjającej codzienności. Świadczą one 
ponadto usługi o charakterze profilaktyczno-rozwojowym. 
Dlatego też w szerokim zakresie wypełniają one olbrzymia 
lukę w działalności państwa i innych ważnych instytucji 
publicznych. 

Magdalena Majos, Lucyna Pokorska, „Prawa człowie-
ka w biologii i medycynie”: Pacjenci zgłaszający się do 
pielęgniarek po konkretną usługę często są w stanie stresu 
związanego z chorobą. W układzie takim pielęgniarka, lekarz 
są osobami dominującymi, kierującymi, dlatego też czynni-
kiem ograniczającym stopień uzależnienia pacjentów są ich 
prawa, godność i wolność. W związku z czym żadne dzia-
łania lekarza czy pielęgniarki nie mogą naruszać godności 
ludzkiej. (…) Wzajemne relacje między światem medycyny 
a światem prawa są rozległe, postęp medycyny niesie dla 

niej wciąż nowe zagrożenia, dlatego też przepisy regulujące 
tę sferę materii powinny być stale poprawiane, zmieniane i 
udoskonalane. 

Damian Słomski, Anna Trojnar, „Prawa dziecka – wy-
brane zagadnienia”: Podobnie jak w przypadku m.in. osób 
niepełnosprawnych, tak i dzieci mają prawa człowieka 
potwierdzone przez wszystkie akty o charakterze międzyna-
rodowym, regionalnym, krajowym dotyczące tego zagad-
nienia. Jednak ze względu na pewne cechy, które statuują 
dziecko, mają one jeszcze szczegółowy katalog praw. Rodzą 
one dla dzieci różne uprawnienia, ale także powinności 
skierowane do państw i innych ludzi. W tym miejscu trzeba 
skonstatować, że niektóre prawa dziecka, stwarzają dla nie-
go, oprócz uprawnień, także obowiązki, np. prawo do nauki. 
(…) Dzieciństwo jest ważnym etapem w życiu, bo wpływa na 
dalszy rozwój fizyczny i psychiczny człowieka oraz na jego 
relacje z innymi. Oczywiście istotne jest, aby państwo re-
spektowało prawa swoich najmłodszych mieszkańców, gdyż 
później to oni będą decydować o jego kształcie. Konieczne 
jest również, aby organizacje międzynarodowe kontrolowały 
przestrzeganie praw dziecka w poszczególnych krajach. 
Co jednak warto podkreślić, nie tylko instytucje światowe 
i państwa mają obowiązek przestrzegania praw dziecka. 
Kwestia ich ochrony zaczyna się w gronie rodzinnym, które 
jest najbliższe dzieciom i jednocześnie najważniejsze dla 
ich rozwoju. Uznanie praw dziecka nie oznacza, że dzieci 
będą wymykać się spod kontroli i ograniczeń. Chodzi o 
to, aby zagwarantować im ochronę przed dyskryminacją i 
wyzyskiem, ukształtować ich poczucie własnej wartości, a 
później także świadomość prawną.

Opracowała Irena Malanowska

S. L. Stadniczeńko (red.), Propedeutyka Praw Człowieka, t.1 Wyd. 
Przedsiębiorstwo Graficzne Drukmasz sp. z o.o., Opole 2010; t.2. 
Wyd. Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego, Opole 2011. 
Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko jest wiceprezesem 
Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Na zdjęciu: TPD w Przemyślu wysłało dzieci nad morze.
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Wakacje z TPD
Co roku Towarzystwo Przyja-

ciół Dzieci organizuje  wakacyj-
ny wypoczynek dla dzieci i mło-
dzieży. W ciągu całych wakacji  
prowadzone są kolonie, obozy, 
biwaki w górach, nad morzem, 
nad jeziorami i w innych atrak-
cyjnych miejscach.  Popularne 
są również turnusy wypoczyn-
kowo-rehabilitacyjne dla dzieci 
niepełnosprawnych, wczasy z 
pedagogiem, obozy wędrow-
ne. Po wakacjach otrzymujemy 
zwykle  wiele listów z opisami 
wspaniałych wakacyjnych prze-
żyć.  Na pewno tak będzie i tym 
razem.  
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Nie ma dzieci – są ludzie, te słowa Janusza Korczaka 
stanowią motto wielu publikacji poświęconych temu wybit-
nemu wychowawcy i wielkiemu człowiekowi. Bieżący rok, 
Rok Janusza Korczaka, ma na celu promowanie w kraju i za 
granicą przedsięwzięć popularyzujących jego myśl i twór-
czość oraz niezwykłość jego osobowości. Choć wydaje się, 
że o Korczaku wiemy wszystko, to jednak warto przypomnieć 
niektóre fakty z jego biografii. 

Urodził się w rodzinie Goldszmitów w 1878 lub 1879 roku 
w Warszawie. Brak dokładnej daty był podobno spowodo-
wany zwłoką w sporządzeniu metryki małego Henryka. Jego 
ojciec był adwokatem, a dziadek lekarzem. Gdy Henryk 
miał lat kilkanaście, na rodzinę spadło nieszczęście, ciężko 
zachorował jego ojciec i chłopiec zaczął zarabiać na życie, 
udzielając korepetycji. Wtedy to już okazało się, że jest 
świetnym nauczycielem i ma doskonałe podejście do dzieci. 
Chciał jednak zostać lekarzem, więc podjął studia medyczne. 
Jako student odwiedzał biedne dzielnice Warszawy i pozna-
wał los mieszkających tam dzieci, żebrzących, kradnących, 
roznoszących gazety za parę groszy na chleb. Opisywał te 
dziecięce niedole w artykułach i książkach, bo zawsze lubił 
pisać, miał do pisania, jak to się mówi, smykałkę. Pisząc, 
mógł przekazywać swoje poglądy na temat dzieci, ich sytu-
acji życiowej, szkół, internatów, przytułków dla sierot, nara-
żając się często na zarzuty, że niepotrzebnie „sieje zamęt”. 
Ale on uważał, że o dzieci trzeba się troszczyć, rodzice są 
obowiązani dbać, żeby miały gdzie spać, odpoczywać, co 
zjeść i w co się ubrać. Po raz pierwszy też społeczeństwo 
dowiedziało się, że dzieci mają prawa: do tajemnic, marzeń, 
troski, opieki, szacunku. Interesujące są przemyślenia Kor-
czaka na temat szkoły, która, jak głosił, powinna wychowy-
wać i przygotowywać uczniów do życia. Zbudujemy szkołę 
– pisał – gdzie uczyć się będą tego, jak żyją ludzie, czemu 
tak żyją, jak inaczej żyć można, co umieć i czynić należy, by 
żyć pełnią wolnego ducha. 

Po siedmiu latach praktyki lekarskiej porzuca zdobytą 
wśród zamożniejszych pacjentów sławę i popularność, aby 
całkowicie poświęcić się dzieciom. Zajmuje się pracą w 
Towarzystwie „Pomoc dla Sierot” zaś w roku 1912 zostaje 
dyrektorem Domu Sierot w Warszawie na Woli u zbiegu ulic 
Krochmalnej i Karolkowej. W placówce tej Korczak stwo-
rzył system wychowawczy, dzięki któremu dzieci czuły się 
współgospodarzami, a także uczyły się zasad współżycia 
społecznego, co m.in. zapewniał im sąd dziecięcy. Jeśli dzie-
cko czuło się skrzywdzone, mogło zwrócić się do sądu, który 
rozstrzygał, kto i dlaczego ma rację. Ale była też specjalna 
tablica podziękowań, gdzie można było podziękować za po-
moc czy inne wyświadczone dobro. Dyrektor Korczak chciał, 
aby w Domu Sierot były wdrażane nowoczesne metody wy-

2012 – Rok Janusza Korczaka

Człowiek o wielkim sercu
Uchwałą Sejmu RP rok 2012 ustanowiono Rokiem Janusza Korczaka. Honorowy 
patronat nad obchodami tego Roku objęła Pani Prezydentowa Anna Komorowska. 

chowawcze, by panowała w nim dobra, ciepła atmosfera, a 
wychowawcy cieszyli się zaufaniem swoich wychowanków. 
Chciał też, by dzieci mogły się nauczyć pracy, stąd pomysł 
małego gospodarstwa rolnego, w którym wychowankowie 
uczestniczyli w pracach ogrodniczych i rolnych. Korczak 
stara się również o zorganizowanie kolonii letnich dla dzie-
ci, w tym dla dzieci przedszkolnych, i tak powstała kolonia 
„Różyczka” w Gocławku.

Jednocześnie wciąż dużo pisze i wygłasza, jako Stary 
Doktor, pogadanki radiowe. Staje się coraz bardziej znany w 
kraju i za granicą. Ale to nie ustrzegło Domu od finansowych 
kłopotów. Podróżuje do Palestyny w nadziei znalezienia po-
mocy dla swojej placówki. W tym czasie nieuchronnie zbliża 
się wybuch drugiej wojny światowej. 5 sierpnia 1942 roku 
cały Dom Sierot został wyprowadzony na Umschlagplatz 
(plac załadunku), a stamtąd do obozu śmierci w Treblince. 
Korczak mógł się uratować, ale nie zgodził się na składane 
mu propozycje; pozostał z dziećmi do końca i razem z nimi 
zginął. 

Wydarzenia w Roku Korczakowskim
 
W ciągu całego roku 2012 zaplanowano wiele imprez: 

spotkań, festiwali, przedstawień, konferencji, sympozjów 
naukowych i innych wydarzeń, które mają na celu przypo-
mnienie i poszerzenie wiedzy o dokonaniach Starego Dok-
tora. Odnotujmy kilka z nich:

W warszawskim parku Kępa Potocka działa „Miasteczko 
Korczaka”, gdzie na dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabaw i 
gier zespołowych. Zaplanowano również spotkania z olim-
pijczykami w ramach 13. Pikniku Olimpijskiego organizowa-
nego przez PKOL.

W Przedszkolu Publicznym „Promyk” w Opolu odbył się 
25 kwietnia konkurs recytatorski pod hasłem: „Kiedy śmieje 
się dziecko, śmieje się cały świat”. W konkursie wzięły udział 
dzieci z opolskich i okolicznych przedszkoli. 

Tegoroczna Noc Muzeów w Warszawie przebiegała pod 
patronatem Janusza Korczaka oraz Bolesława Prusa.

Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem Oddział Siemia-
nowice Śląskie przygotował spektakl „Ocalić te dzieci… 
- Rzecz o Januszu Korczaku”. Scenariusz napisała Karolina 
Michalik.

Instytut Książki ogłosił konkurs projektów na realizację w 
2012 roku w kraju i za granicą przedsięwzięć promujących 
myśl i twórczość Janusza Korczaka. Mogą to być festiwale, 
wystawy, seminaria, konferencje, publikacje książkowe i in-
ternetowe, utwory muzyczne, plastyczne, audycje radiowe i 
programy telewizyjne oraz inne formy upamiętniania postaci 
Starego Doktora.
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Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pod au-
spicjami Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odbyła 
się w kwietniu konferencja „O prawie dziecka do rozwoju”. 
Jako motto konferencji wybrano słowa Janusza Korczaka: 
Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi 
hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre 
potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną zapełnisz treścią. 
Straszne prawo. Nie, piękne. Ono w każdym twym dziecku 
daje pierwsze ogniwo w nieśmiertelnym łańcuchu pokoleń. 
Poszukaj uśpionej w twym cudzym dziecku własnej cząstki. 
Może dostrzeżesz, może nawet rozwiniesz. 

22 maja 2012 roku w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie odbyła się, zorganizowana przez 
Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, konferencja „O 
prawie dziecka do popełniania błędów”. 

24 maja br. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się konferencja nau-
kowa nt. „Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii 
Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka”. W roku 2012 mija 90 
lat od założenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjal-
nej, a jednocześnie rok ten jest Rokiem Janusza Korczaka. 
Z tej okazji Auli C w nowym budynku uczelni nadano imię  
J. Korczaka, a uroczystość ta wraz z przecięciem wstęgi 
odbyła się przed konferencją. Celem konferencji była wy-
miana poglądów i doświadczeń na temat współczesnego 
odczytania dorobku Marii Grzegorzewskiej i Janusza Kor-
czaka, jak również refleksja o stosunku współczesności do 
dziecka i dzieciństwa, a szczególnie dziecka z niepełno-
sprawnością. 

Otrzymujemy również wiele informacji od oddziałów i 
zarządów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z różnych stron 
kraju. Rok Janusza Korczaka jest wiodący w wielu przed-
sięwzięciach organizowanych przez TPD. Na przykład Od-
dział Dolnośląski Towarzystwa objął patronatem obchody 
Roku Korczaka organizowane przez Dolnośląską Bibliotekę 
Publiczną. Warto wspomnieć, że na Dolnym Śląsku jest 30 
placówek oświatowych imienia Janusza Korczaka. 

Od stycznia bogaty program obchodów korczakowskich 
realizuje TPD w Legnicy. Uroczysta inauguracja Roku odby-
ła się podczas zimowiska w Karpaczu; zorganizowano z tej 
okazji wieczornicę „Poznajemy Janusza Korczaka”, podczas 
której czytano książkę „Król Maciuś Pierwszy”. Konferencję 
dla przewodniczących kół TPD zorganizowano na temat 
„Społeczny Ruch Korczakowski”, ogłoszono konkurs pla-
styczny „Jak kochać dzieci” oraz konkurs wiedzy „Prawa 
dziecka”. Ciekawie zapowiada się konkurs – zwiad pod 
nazwą „Współcześni Korczakowcy są wśród nas”, którego 
plonem będzie wydanie zbioru biografii osób wytypowanych 
w konkursie. 

W Koninie TPD organizuje debatę parlamentu dziecię-
cego „Mam prawo do szczęścia i radości”. Prawa dziecka 
to treść manifestacji – przemarszu dzieci i młodzieży ulica-
mi miasta w ramach Integracyjnego Festynu Rodzinnego. 
Ogłoszono również konkurs dla zakładów pracy pn. „Miejsce 
przyjazne dzieciom”, żeby wymienić tylko niektóre przykłady 
wydarzeń poświęconych Januszowi Korczakowi. Równolegle 
odbywają się imprezy dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów oraz skierowane do nauczycieli np. „Scenariusz 
lekcji z wykorzystaniem elementów pedagogiki J. Korcza-
ka” czy konferencja „Koncepcja systemu wychowawczego  
J. Korczaka we współczesnej edukacji”.

Z kolei ważnym wydarzeniem czytelniczym jest wydanie 
książki Janusza Korczaka „Prawidła życia” jako wspólnego 
projektu Agencji Edytorskiej EZOP i Międzynarodowej Kapi-
tuły Orderu Uśmiechu ze wstępem Rzecznika Praw Dziecka 
Marka Michalaka.

Już z tego choćby pobieżnego przeglądu inicjatyw po-
dejmowanych z okazji Roku Korczaka widać, że postać tego 
wybitnego wychowawcy nadal budzi wielkie zainteresowanie 
oraz wyzwala pomysłowość i pozytywne emocje, wywierając 
duży wpływ na kształtowanie się postaw nie tylko dzieci i 
młodzieży, ale i dorosłej części społeczeństwa. 

Niektóre cytaty z twórczości Janusza Korczaka

Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie 
ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, 
nie żąda a zapytuje, - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnio-
nych chwil.

*
Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej 

doświadczenia.
*

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, 
abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia poma-
gać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o 
człowieka.

*
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

* 
Nie ma dzieci, są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym 

zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. 
Pamiętaj, że my ich nie znamy. 

*
Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.

*
Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest.

*
Nikomu nie życzę źle. Nie umiem. Nie wiem, jak to się 

robi.

Opracowała Irena Malanowska 

Niektóre książki Janusza Korczaka

Jak kochać dziecko – 1920
Król Maciuś Pierwszy – 1923
Król Maciuś na wyspie bezludnej – 1923
Bankructwo małego Dżeka – 1924
Kiedy znów będę mały – 1925
Prawo dziecka do szacunku – 1929
Prawidła życia – 1930
Kajtuś Czarodziej – 1935
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Gdy pytam rodziców o powód pojawienia się z dzieckiem 
w gabinecie, często słyszę o wybuchach furii, histeriach, 
agresywnych zachowaniach, napadach płaczu ich pociech. 
A pytając o to, jak rozumieją takie zachowania i reakcje, 
przeważnie słyszę, że „dziecko robi im na złość, że chce 
coś wymusić, że nie słucha, jest nieposłuszne” itp. Rzad-
ko kiedy w wyniku pierwszej refleksji pojawia się widzenie 
takich zachowań jako sposobów wyrażania przez dziecko 
doświadczanych nieprzyjemnych emocji, uczuć, reagowa-
nia na frustracje, rozładowywania napięć z tym związanych. 
Jeśli jednak pojawia się taka refleksja, szybko okazuje się, że 
czasem trudno przyjąć i zaakceptować takie uczucia naszych 
dzieci; że wspieranie dzieci w rozpoznawaniu i nazywaniu 
tego, co czują, a tym samym w pełniejszym rozumieniu i wy-
rażaniu siebie wymaga nieraz od rodziców dużego wysiłku. 
Jak wspierać nasze dzieci w wyrażaniu tego, co czują? Jak 
pomagać w radzeniu sobie z nieprzyjemnymi emocjami? Jak 
otwarcie i z empatią rozmawiać o tym, czego doświadczają? 
Spróbujmy znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Reakcje rodziców 

Taki duży chłopiec, a tak płacze. Natychmiast przestań 
się mazać. Nie będę dłużej tego słuchać. Nie ma się czego 
bać. Jesteś niegrzeczny. W tej chwili masz się uspokoić. Nie 
ma powodu do płaczu. Oto niektóre z komunikatów, jakie 
często słyszą dzieci w odpowiedzi na wyrażane przez siebie 
uczucia. Chcąc pocieszyć dziecko, pomóc mu opanować 
to, co się z nim dzieje, często zaprzeczamy nieprzyjemnym, 
trudnym dla niego stanom emocjonalnym, bagatelizujemy 
je, staramy się odwracać od nich jego uwagę. 

Wyobraź sobie następującą sytuację: Twój 14-letni syn 
wraca z treningu koszykówki. Treningi w tym miesiącu są 
dla niego szczególnie ważne, gdyż trener ustala skład re-
prezentacji na turniej międzyszkolny. Gdy siadacie razem do 
kolacji, pytasz: Jak było na treningu? Twój syn odpowiada: 
Beznadziejnie. Psułem większość akcji. Twoja typowa reak-
cja przeważnie wygląda tak: Nie martw się. Jutro na pewno 
pójdzie ci lepiej. Albo: Nie przejmuj się. To nie ostatni turniej 
w twojej sportowej karierze. 

I jeszcze jeden przykład: Twoje kilkuletnie dziecko właśnie 
wychodzi z gabinetu pielęgniarki, gdzie dostało kolejny z 
serii przepisanych przez lekarza zastrzyków. Zdajesz sobie 
sprawę, że boi się tych zastrzyków, ale jednocześnie wiesz, 
że ból towarzyszący zastrzykowi trwa krótką chwilę. Twoje 
dziecko wychodzi z płaczem i skarży się na ból. Jak może 
wyglądać twoja pierwsza reakcja? No przestań, nie mogło 
tak bardzo boleć. Chyba trochę przesadzasz. Taka mała igła, 
a taki wielki hałas. Albo: Uśmiechnij się już, zaraz idziemy na 
plac zabaw. Choć nasze intencje nie są złe, w rzeczywistości 
takie komunikaty nie dają dziecku przestrzeni na wyrażenie 
tego, co czuje. Takie słowa nie sprawią, że dziecko przestanie 
czuć to, co w danej chwili czuje, a raczej będą sygnałem, że 

 W gabinecie psychologa 

Uczucia dziecka
jego negatywne, nieprzyjemne uczucia, przeżycia, obawy są 
nieakceptowane, mało ważne, być może są czymś niewłaś-
ciwym, co lepiej ukrywać czy stłumić. 

Czego unikać?

Niektórzy rodzice, gdy ich dziecku jest smutno, gdy 
przeżywa stratę, boi się lub złości, starają się odwrócić jego 
uwagę od trudnego, nieprzyjemnego doświadczenia po-
przez rozśmieszanie go, zmianę tematu czy zainteresowanie 
inną aktywnością. Często także narzucają dziecku uczucia 
„przyjemne”, mówiąc np. uśmiechnij się, rozchmurz się itp. 
Warto tutaj odwołać się do własnych doświadczeń, zarówno 
tych z dzieciństwa, jak i obecnych. Jak my się czujemy, jak 
reagujemy, gdy jesteśmy wściekli albo zrozpaczeni i ktoś 
kieruje do nas taki komunikat. Zarówno my, jak i nasze dzie-
ci nie możemy być zawsze radośni, pogodni i zadowoleni, 
mamy prawo i potrzebę na przeżywanie uczuć i myśli, które 
naprawdę się w nas pojawiają. Pamiętaj, że odcinając dzie-
cko od jego autentycznych uczuć, nie tylko nie pomagasz 
mu w radzeniu sobie z nimi, ale także sprawiasz, że trudno 
będzie mu w przyszłości być w dobrym kontakcie z tym, 
czego doświadcza ono i inni ludzie.

Pamiętajmy, żeby nie oceniać i nie krytykować dziecka oraz 
tego, co czuje. To bowiem nie pozostaje bez wpływu na jego 
myślenie o sobie, jego samoocenę. Zamiast komunikatu typu 
TY, stosujmy komunikat typu JA (o tym w dalszej części tekstu). 
Jednocześnie warto pamiętać, że akceptacja uczuć dziecka 
nie musi iść w parze z akceptacją i przyzwoleniem na działania 
podejmowane pod ich wpływem, np. wyrażanie złości poprzez 
niszczenie zabawek czy bicie rodzeństwa. W takich sytuacjach 
warto jednocześnie wskazać dziecku inne, bardziej konstruk-
tywne sposoby wyrażania czy rozładowania złości. Mogą to 
być na przykład: rozmowa o niej, o sytuacji, która ją wywołała, 
napisanie o niej lub narysowanie jej, przeczytanie dziecku 
opowiadania, w którym bohater przeżywać będzie podobne 
uczucia, słuchanie muzyki, aktywność fizyczna.

Gdy dziecko opowie nam o swoich trudnościach, staraj-
my się powstrzymywać od natychmiastowego działania. Być 
może ono samo zna lub jest w stanie znaleźć rozwiązanie, a 
potrzebuje jedynie naszego zrozumienia i wsparcia, aby je 
zrealizować. Wspólnie z dzieckiem warto zastanowić się, co 
można w danej sytuacji zrobić, co może mu pomóc poczuć 
się lepiej, na jakie nasze działania, na jaką pomoc z naszej 
strony wyraża zgodę. Takie działania rodzica to lokata na 
przyszłość, to ważna pomoc dla dziecka w budowaniu jego 
samodzielności, w radzeniu sobie z trudnościami.

Jak pomagać dziecku w radzeniu sobie  
z emocjami?

Słuchaj dziecka z uwagą i empatią. Staraj się je zro-
zumieć. Pamiętaj jednocześnie, że czasami wymaga to 
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wysiłku i zaangażowania. Na czas rozmowy z dzieckiem 
odłóż wszystkie zajęcia, tak aby twojej uwagi nie zajmowały 
jednocześnie inne sprawy.

Pomóż dziecku nazwać uczucia i zaakceptować je. 
Jednakże, aby tak mogło być, warto zastanowić się, czy sami 
dajemy sobie prawo do odczuwania różnych emocji, czy 
dajemy sobie przyzwolenie na ich wyrażanie czy też tłumimy 
je? Jeśli nie dajemy sobie przyzwolenia na przeżywanie i 
wyrażanie określonej emocji, także naszemu dziecku nie 
damy przestrzeni na jej ekspresję, na zrozumienie, co się z 
nim w danej chwili dzieje. Pamiętaj także, aby nigdy nie za-
kładać, że wiesz na pewno, co czuje twoje dziecko. Próbując 
nazywać emocje, opisuj to, co widzisz. Możesz sięgać po 
takie przykładowe zwroty: Widzę, że..., Mam wrażenie, że..., 
Wydaje mi się, że....

Pamiętaj, że każde uczucie ma swoją wartość i zna-
czenie. Nie ma uczuć dobrych ani złych. Wszystkie uczucia 
do czegoś nam służą, każde niesie z sobą jakąś informa-
cję.

Mów dziecku o własnych uczuciach, używając komu-
nikatu JA. To pokaże dziecku, że warto rozmawiać o uczu-
ciach i o tym, co je wywołuje. Pamiętaj, że jako rodzic dajesz 
przykład swojemu dziecku, że od ciebie uczy się różnych 
zachowań, także sposobów przeżywania i radzenia sobie z 
emocjami. Jeśli dziecko obserwuje, że w złości krzyczysz, 
trzaskasz drzwiami, rzucasz jakimś przedmiotem, nie dziw 
się, gdy ono będzie postępować tak samo. Pamiętaj zatem, 
by dawać dziecku pozytywny przykład. Taki, który będzie mu 
dobrze służył w przyszłości.

Jak rozmawiać o uczuciach?

Odzwierciedlaj uczucia, czyli dawaj dziecku informację 
na temat emocji, jakie u niego dostrzegasz. 

Bardzo często w naszych kontaktach z innymi koncentru-
jemy się przede wszystkim na przekazywanych faktach czy 
myślach, pomijając mniej lub bardziej jawnie komunikowane 
uczucia. Często dzieje się tak w wyniku naszego lęku czy 
bezradności wobec trudnych emocji drugiej osoby. Czasami 
pokutuje fałszywe przekonanie, że niemówienie o nich przy-
niesie większą ulgę, sprawi, że szybciej znikną. Tymczasem 
niezwykle ważne jest, aby dać drugiej osobie przestrzeń dla 
wyrażenia swoich uczuć i potrzeb.

Przyjrzyjmy się poniżej opisanym krótkim sytuacjom in-
terpersonalnym (dziecko-rodzic), w których staje się możliwe 
dzielenie się trudnymi przeżyciami, emocjami.

A) Twój 14-letni syn wraca z treningu koszykówki. Treningi 
w tym miesiącu są dla niego szczególnie ważne, gdyż trener 
ustala skład reprezentacji na turniej międzyszkolny. Gdy sia-
dacie razem do kolacji, pytasz: Jak było na treningu? Twój 
syn odpowiada: Beznadziejnie. Psułem większość akcji.

Rodzic: Wydaje mi się, że jesteś tym bardzo zmartwiony.
Dziecko: No tak. Jak tak będę grał, to trener na pewno 

nie wybierze mnie do reprezentacji.
Rodzic: Ten turniej jest dla ciebie ważny.
B) Twoja 10-letnia córka za godzinę wychodzi na przyję-

cie urodzinowe do koleżanki z klasy. Właśnie zbadała sobie 
poziom glikemii. Gdy wchodzisz do jej pokoju, widzisz, jak 
z płaczem wstaje od stołu i krzyczy: Znowu mam 300 cukru. 
Już mam dosyć tej głupiej cukrzycy!

Rodzic: Widzę, że jesteś wściekła.

Dziecko: Mam dosyć tej głupiej cukrzycy. Znowu wszyscy 
będą mogli jeść tort, a ja nie.

Pamiętajmy, że dzięki takim reakcjom nasze dziecko 
czuje, że jego uczucia i potrzeby są przez nas rozumiane 
i szanowane. Komunikując naszą otwartość, zrozumienie i 
akceptację tego, co czuje, zapraszamy je do bycia w kon-
takcie z nami, zachęcamy do budowania dialogu, a nie do 
wycofywania się z niego. 

Używaj komunikatu JA. Komunikat typu „ja” to informacja 
o naszych uczuciach, myślach, potrzebach czy zamiarach. 
Schemat jego formułowania wygląda następująco: Czuję się 
… (tu określamy swoje emocje, odczucia, potrzeby), kiedy 
ty… (tu opisujemy konkretne zachowanie). Na przykład: 
Czuję się zlekceważony, kiedy spóźniasz się pół godziny na 
spotkanie. Niepokoiłam się, kiedy cały wieczór nie odbierałeś 
telefonu. Złości mnie, kiedy nie sprzątasz w swoim pokoju w 
ustalonym wcześniej terminie. Czuję się ignorowana, kiedy 
mówię do ciebie, a ty zakładasz słuchawki na uszy.

Jakie są zalety komunikatu typu „ja”? 
• Nie zawiera oceny.
• Przedstawia fakty, czyli konkretne zachowania/zdarzenia, 

co jest łatwiej akceptowane, ponieważ są obiektywne – w 
przeciwieństwie do oceny.

• Do konkretnych zdarzeń czy zachowań łatwiej jest się 
odnieść.

• Odbiorca ma szansę zrozumieć zarzuty i postarać się 
więcej nie popełnić podobnych błędów.

• Przekazuje nasze reakcje na dany fakt, nasze uczucia; 
wypowiedź staje się tym samym bardziej osobista oraz 
wiarygodna.

* * *

Pamiętajmy, że jako rodzice jesteśmy najbardziej znaczą-
cymi osobami w świecie naszego dziecka. To my dostarcza-
my dziecku pierwszych definicji siebie samego. Każde nasze 
słowo i gest jest dla niego sygnałem, jak jest ważne i jak jest 
odbierane przez świat. Podejmowane przez nas działania, 
sposób reagowania wpływają na to, jak nasze dziecko myśli 
o sobie, jak rozumie to, co dzieje się w świecie jego uczuć. 
Reagujmy zatem empatycznie i uważnie.

Karolina Dębska-Stępień  
psycholog

www.psycholog-cukrzyca.pl
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W ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej diagnozowana 
jest cukrzyca u dzieci i młodzieży. Jest to cukrzyca typu 1. 
Szczególny wzrost ilości zachorowań notuje się w przedziale 
wiekowym od 0 do 5 roku życia. 

Cukrzyca typu 1 jest nieuleczalną chorobą metaboliczną, 
w której ulegają uszkodzeniu komórki trzustki produkujące 
insulinę. Nie od razu wszystkie komórki są zniszczone, 
dlatego początkowo występuje niedobór insuliny, a potem 
stopniowo dochodzi do całkowitego jej braku. Insulina to 
hormon niezbędny do życia, odpowiedzialny za przyswa-
janie przede wszystkim węglowodanów (cukrów), białek 
i tłuszczów zawartych w naszych codziennych posiłkach. 
Jest wiec hormonem odpowiedzialnym za wzrost, rozwój i 
funkcjonowanie każdego organizmu.

Przyczyny niszczenia komórek trzustki są złożone i nie 
do końca poznane. Wiadomo na pewno, że dochodzi do 
pomyłki w systemie obronnym organizmu i powstają przeciw-
ciała (komórki obronne) niszczące własne komórki trzustki 
produkujące insulinę. Dzieje się tak szczególnie u osób 
predysponowanych genetycznie do takiej wadliwej odpo-
wiedzi obronnej. Wpływ na zachorowanie mogą mieć rów-
nież czynniki środowiskowe, szczególnie przebyte infekcje 
wirusowe.

krótko działających, analogów insulinowych) ma za zadanie 
odtworzyć pracę zdrowej trzustki.

Insulina obniża poziom cukru (glukozy) we krwi, 
wprowadzając go do komórek naszego organizmu. 
W komórkach w procesie spalania glukozy powstaje 
energia potrzebna do życia. Insulina została odkryta 
w 1921 r. przez Kanadyjczyków, którzy otrzymali za to 
odkrycie nagrodę Nobla. Przez ponad 60 lat stosowano 
w leczeniu insuliny zwierzęce. Obecnie stosowane są 
insuliny ludzkie i analogi ludzkich insulin otrzymywane 
drogą inżynierii genetycznej.

Zdrowa trzustka wydziela insulinę całą dobę w nie-
dużych ilościach – jest to wydzielanie podstawowe, zaś 
w związku z przyjmowanymi posiłkami – to wydzielanie 
posiłkowe. 

Badanie poziomu cukru we krwi wykonuje się gluko-
metrem. Do danego glukometru są odpowiednie paski 
testowe. Na pasku jest aktywne pole testowe, na które 
nakłada się odpowiednią kroplę krwi, otrzymaną przy 
nakłuciu lancetem opuszki palca. Obecnie czas bada-
nia to kilka sekund. Aparat zapamiętuje wyniki z datą i 
godziną, wylicza średni wynik z 14. i 30. dni. 

CUKRZYCA U DZIECI
Postęp w medycynie pozwala chorym dzieciom prowadzić aktywne życie, realizować pasje 
i marzenia, dobrze funkcjonować w społeczeństwie.

Pierwsze objawy tego typu cukrzycy są bardzo charakte-
rystyczne. Są to: częste oddawanie moczu, wzmożone prag-
nienie, ubytek masy ciała. Dalej pojawiają się: osłabienie, 
mniejsza aktywność fizyczna, bóle mięśni, nóg, niechęć do 
zajęć sportowych. Jeśli w tym momencie choroba nie zo-
stanie zdiagnozowana, stan ogólny się pogarsza; pojawiają 
się nudności, wymioty – jest to stan tzw. kwasicy ketonowej 
i wymaga natychmiastowej hospitalizacji.

Leczenie cukrzycy typu 1

Jedynym sposobem leczenia cukrzycy typu 1 jest po-
dawanie insuliny z zewnątrz, dlatego potocznie nazywamy 
ten typ choroby od początku insulino zależny. Insulina musi 
być podawana podskórnie jako zastrzyki lub w tzw. ciągłym 
wlewie przy pomocy osobistej pompy insulinowej. Insulino-
terapia z użyciem różnego typu insulin (długo działających, 

Oprócz podawania insuliny bardzo ważne w leczeniu 
cukrzycy jest przestrzeganie zasad prawidłowego odżywia-
nia, choć należy pamiętać, że te zasady obowiązują nas 
wszystkich, szczególnie dzieci w okresie rozwojowym. Ilość 
i jakość posiłków oraz odpowiedni dobór rodzaju i ilości 
jednostek insuliny mają zasadniczy wpływ na poziom cukru 
we krwi. Aby umiejętnie dobrać do posiłku insulinę, należy 
dokładnie określić ilość spożywanych węglowodanów, białek 
i tłuszczów. Służy do tego waga i system tzw. wymienników 
węglowodanowych (WW) i wymienników białkowo-tłuszczo-
wych (WBT). 

Następnym istotnym elementem leczenia cukrzycy jest 
regularny wysiłek fizyczny, gdyż poprawia wrażliwość na 
insulinę. Dowodem jest fakt, że często w okresie wakacyjnym 
chore dzieci, właśnie ze względu na większą aktywność ru-
chową, przyjmują mniejsze dawki insuliny. 

Samokontrola i edukacja

Każdego dnia dziecko chore na cukrzycę z pomocą 
swoich rodziców prowadzi tzw. samokontrolę. Wykonu-
je pewne czynności i podejmuje odpowiednie decyzję 
związane z leczeniem choroby. Na samokontrolę składają 
się: odpowiednie podawanie insuliny, badanie poziomu 
cukru we krwi – od kilku do kilkunastu badań w ciągu 
doby, ważenie produktów spożywczych i wyliczanie wy-
mienników, umiejętność postępowania w stanach zbyt 
wysokiego (hiperglikemia) i zbyt niskiego (hipoglikemia) 
poziomu cukru we krwi. Ważną czynnością w samokon-
troli jest dobre przygotowanie się do wysiłku fizycznego z 
uwzględnieniem charakteru wysiłku, jego intensywności i 
czasu trwania.

Z przytoczonych w dużym skrócie informacji o cukrzycy 
u dzieci wynika, że nadrzędnym elementem leczenia jest 
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13 grudnia 2006 roku przyjęta została przez Zgromadze-
nie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych (rezolucja 61/106), która już 30 
marca 2007 r. była podpisana przez Rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej. Po ratyfikowaniu przez 20 państw Konwencja 3 
maja 2008 r. weszła w życie. 24 listopada 2009 r. ratyfi-
kowała ją Rada Unii Europejskiej, zaś po przeszło roku 
uczyniła to Unia Europejska z szesnastoma państwami 
członkowskimi. Od tego czasu Konwencję ratyfikowało już 
110 państw.

Idea przewodnia Konwencji

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, w opar-
ciu o prawa człowieka, określa minimalne wymagania w 
zakresie praw osób niepełnosprawnych. Celem Konwencji 
jest m.in. zapewnienie pełnego i równego korzystania ze 
wszystkich praw człowieka przez wszystkie osoby niepeł-
nosprawne na równi z innymi obywatelami. Konwencja, 
odnosząc się podmiotowo do osób niepełnosprawnych, 
jest nie tylko aktem normatywnym, ale także pełni funkcję 
edukacyjną, przede wszystkim dzięki temu, że skupia w 
jednym dokumencie standardy postępowania mające wpływ 
na jakość życia osoby niepełnosprawnej. Konwencja dotyczy 
wolności i praw człowieka.

Celem Konwencji jest promowanie, ochrona oraz umożli-
wienie wszystkim osobom niepełnosprawnym nieograniczo-
nego korzystania ze wszystkich fundamentalnych swobód i 
praw człowieka oraz promowanie poszanowania ich godno-
ści osobistej.

Zasady ogólne Konwencji:
a) poszanowanie godności osobistej, indywidualnej au-

tonomii, w tym dokonywania własnych wyborów oraz 
poszanowania niezależności jednostki,

b) brak dyskryminacji,

Konwencja ONZ

Prawa Osób Niepełnosprawnych

odpowiednia edukacja diabetologiczna małego diabety-
ka i jego rodziców. Dokładna edukacja dotyczy każdego 
punktu samokontroli. Konieczna jest w tej chorobie i wiedza 
teoretyczna, i praktyczna. Pierwszy etap edukacji rodzina 
przechodzi w czasie diagnozowania choroby na oddziale 
szpitalnym. Zajmują się nią lekarze, pielęgniarki, edukatorzy 
diabetologiczni, dietetycy. W późniejszym czasie konieczna 
jest ciągła reedukacja, czyli ciągłe poszerzanie wiedzy, ana-
liza własnych obserwacji i doświadczeń, likwidowanie po-
pełnianych błędów. Odbywa się ona w trakcie kontrolnych 
wizyt w poradniach specjalistycznych, również różne formy 
reedukacji organizują organizacje działające na rzecz śro-
dowiska dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę. Ważne jest 
korzystanie z dobrej literatury przeznaczonej dla pacjentów 
z cukrzycą typu 1. W sumie dostęp do poradników, łatwy 

kontakt pacjenta z lekarzem czy edukatorem pozwalają czę-
sto na bieżąco dobrze radzić sobie w trudnych sytuacjach. 
Obowiązek nakazuje mi napisać, że źle prowadzona cuk-
rzyca, tzn. długie, częste hiperglikemie mogą w przyszłości 
doprowadzić do wielu ciężkich powikłań naczyniowych i 
narządowych. 

Ale trzeba podkreślić, że ogromny rozwój diabetologii i 
prowadzenie samokontroli przez dobrze wyedukowanego, 
aktywnego pacjenta pozwala chorym dzieciom i młodzieży 
dobrze funkcjonować społecznie, realizować wiele swoich 
pasji oraz marzeń i żyć długo i szczęśliwie.

I tego życzę wszystkim małym i większym diabetykom!

Elżbieta Dębska  
 lekarz, edukator w diabetologii

c) pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym i 
integracji społecznej,

d) poszanowanie odmienności oraz akceptacji osób nie-
pełnosprawnych jako mających wkład w różnorodność 
rodziny ludzkiej i w człowieczeństwo,

e) równe szanse,
f) dostępność,
g) równość między kobietami i mężczyznami,
h) poszanowanie dla rozwijającego się potencjału dzieci 

niepełnosprawnych; poszanowanie prawa dzieci niepeł-
nosprawnych do zachowania swojej tożsamości.

Zobowiązania Państw-Stron Konwencji

Państwa-Strony zobowiązują się zapewnić pełną realiza-
cję wszystkich praw człowieka i fundamentalnych swobód 
osobom niepełnosprawnym, bez jakiejkolwiek dyskryminacji 
ze względu na niepełnosprawność.

Konwencja, poza ogólnymi artykułami definiującymi cel, 
ogólne zasady i wzajemne zobowiązania, obejmuje następują-
ce obszary, w których funkcjonują osoby niepełnosprawne:
– równość i niedyskryminacja
– niepełnosprawne kobiety
– dzieci niepełnosprawne
– podnoszenie świadomości społecznej
– dostępność
– prawo do życia
– sytuacja zagrożenia i pomoc humanitarna
– równość wobec prawa
– dostęp do wymiaru sprawiedliwości
– wolność i bezpieczeństwo osobiste
– wolność od tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego 

lub poniżającego traktowania lub karania
– wolność od wyzysku, przemocy i wykorzystywania
– ochrona integralności osobistej
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– swoboda przemieszczania się i wyboru obywatelstwa
– samodzielne życie i integracja społeczna
– mobilność
– wolność wypowiedzi i swoboda wyrażania poglądów oraz 

dostęp do informacji
– poszanowanie prywatności
– poszanowanie życia rodzinnego i domowego
– edukacja
– zdrowie
– habilitacja1 i rehabilitacja
– praca i zatrudnienie
– odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna
– uczestnictwo w życiu politycznym i publicznym
– uczestnictwo w życiu kulturalnym, rekreacji zajęciach 

sportowych i innych formach wypoczynku

Poza wymienionymi głównymi kanonami Konwencji, za-
warte są w niej przepisy odnoszące się do statystyk i groma-
dzenia danych, mowa jest o zasadach wdrażania i monitorin-
gu na szczeblu krajowym, o zasadach współpracy między-
narodowej, sprawozdawczości; zawiera także szereg innych 
artykułów dotyczących wprowadzania Konwencji w życie. 

Przedstawiłem najkrótszy z możliwych opisów Konwencji 
z serdeczną prośbą do zainteresowanych o zapoznanie się z 

1 Habilitacja – pojęcie wywodzące się z koncepcji praw człowieka i zasad 
psychologii rozwojowej i psychologii uczenia się. Oznacza stały proces rozwi-
jania umiejętności i wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych w kierunku 
samostanowienia, aktywności i maksymalnie pełnego uczestnictwa w życiu 
społecznym celem zapewnienia jak najwyższej jakości życia. U podstaw tego 
procesu leży przekonanie, że osoby niepełnosprawne mają prawo być takimi 
jakimi są, a więc wzrastać i uczyć się we własnym tempie i na swój sposób 
(zredagowane przez: prof. dr hab. Annę Firkowską-Mankiewicz i Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym).

pełnym jej tekstem, gdyż stanowi ona kompendium wiedzy o 
osobach niepełnosprawnych i obszarach ich funkcjonowania 
w społeczeństwie na równi z innymi obywatelami.

Jest mi szczególnie miło, że czytając Konwencję zna-
lazłem w niej wiele zapisów (sformułowań), którymi po-
sługiwałem się w opracowanym przeze mnie projekcie 
Ustawy o równości szans osób niepełnosprawnych (peł-
ny tekst w książce „Nie ma dzieci bez szans” wydanie 
I, Warszawa 2003), a który to projekt opracowywałem 
jeszcze w 2002 roku. W ustawie posługiwałem się sformu-
łowaniem „powszechna integracja”, a w Konwencji mówi 
się o pełnej integracji, w art. 24 Konwencji dotyczącym 
edukacji preferuje się edukację włączającą na wszystkich 
etapach edukacyjnych, natomiast projekt mojej ustawy 
określa edukację niepełnosprawnych na wszystkich jej 
poziomach. Podobne jest również podejście do realizacji 
prawa do powszechnego systemu edukacyjnego. Ponadto 
spójne są również inne obszary, którymi zająłem się w pro-
jekcie ustawy. W zasadzie nie podjąłem jedynie zagadnień 
dotyczących torturowania i nieludzkiego traktowania oraz 
swobody przemieszczania się i wyboru obywatelstwa, a 
także kwestii związanych z ubezwłasnowolnieniem i za-
wieraniem małżeństw przez osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną.

* * *
Ratyfikacja Konwencji przez Rząd Rzeczypospolitej Pol-

skiej jest bardzo potrzebna, gdyż stanowić ona będzie 
podstawę do opracowania polskiej ustawy o niepełnospraw-
nych Polakach. W dniu 27 marca 2012 roku Rząd RP podjął 
uchwałę o przekazaniu Konwencji do ratyfikacji. 

Opracował Józef Bogdaszewski

Komisja Historyczna
W czerwcu ub. roku, na okres bieżącej kadencji ZG 

TPD, została reaktywowana Komisja Historyczna. Za-
daniem Komisji jest utrwalanie oraz popularyzowanie 
działalności Towarzystwa i jego działaczy na rzecz dzieci, 
rodziny, społeczeństwa i państwa. W jej skład weszły na-
stępujące osoby: Leszek Gomółka, Halina Kmiotek, Irena 
Malanowska, Stanisław Olbrycht, Bronisław Rybałko, 
Wojciech Stojanowski, Bohdan Tracewski. W dotychcza-
sowych posiedzeniach Komisji uczestniczył prezes ZG 
TPD Wiesław Kołak. 

Komisja w swoim apelu zwraca się do wszystkich 
członków, działaczy, władz ogniw TPD, a także osób 
zainteresowanych działalnością Towarzystwa z prośbą 
o nadsyłanie opracowań, np. wspomnień, dotyczących 
działalności wyróżniających się działaczy, jak również 
ogniw Towarzystwa wszystkich szczebli i ich placówek. 
Komisja zamierza opublikować je na stronach interne-
towych oraz w wydawnictwach Zarządu Głównego TPD. 
Apel, Kalendarium oraz Rys historyczny o TPD zostały 
zamieszczone w zakładce Komisja Historyczna na stro-
nie: www.tpdzg.org.pl

im

Wiersze dzieci 

Dom

Dom niby zwykły budynek,
Parę ścian, dywan i nieszczelne okna. 
Ogrzany ciepłem,
I to wcale nie z zasługi ognia,
Bo tli się w kominku.
Dom …
Mój pies i pokój,
Rodzina i spokój,
Dom …
W nim przeżyłam tyle chwil,
W nim płakałam i śmiałam się.
Dom zwykły z pozorów,
A jednak …

Weronika Gromowska lat 13 
 Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD

w Maszewie    

Z tomiku „Moje miejsce na Ziemi” , Wyd. TPD Koszalin 2008.
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TPD nie tak dawno obchodziło dziewięćdziesięciole-
cie istnienia. W ciągu niemal stulecia zmieniły się normy 
społeczne, obyczaje… Podniósł się standard życia, dy-
namicznie zmienia się model rodziny. Zapytam wprost: 
ile z pierwotnych założeń Towarzystwa pozostaje nadal 
aktualnych?

Zapewne zdziwi się pan moją odpowiedzią: czasy się 
zmieniły, a zadania Towarzystwa pozostają wciąż takie same. 
To prawda, nie ma dziś wojen, epidemii, głodu… Chociaż 
co do głodu nie byłbym taki pewien. Wciąż nie brak dzieci, 
z którymi trzeba się podzielić symboliczną kromką chleba, 
nalać im szklankę mleka. Już choćby z tej przyczyny nasze 
Towarzystwo, mimo upływu lat, jest aktywne, a powiem 
więcej – pole do popisu staje się coraz większe. Postępy 
cywilizacji i techniki budzą respekt, ale czy dziecko nie po-
trzebuje nadal opieki i pomocy? Sam odpowiem: potrzebuje, 
a ta opieka dotyczy znacznie większego obszaru działań niż 
kiedyś, w początkach ubiegłego stulecia.

O jakich obszarach mówimy?
Wciąż dzieci z biednych rodzin trzeba dożywiać, organi-

zować dla nich wypoczynek letni i zimowy. Nadal dla wielu 
problemem jest ciepła odzież, zapewnienie elementarnych 
warunków higieny. A w rozwiniętej cywilizacji i demokratycz-
nym społeczeństwie pojawiły się nowe wyzwania. Wspomnę 
chociażby o chorobach, które w wieku XX z pewnością istnia-
ły, lecz nie znaliśmy ich i nie potrafiliśmy im przeciwdziałać. 
Myślę nie tylko o chorobach ciała, ale i duszy. Ważny jest 
dzisiaj start w dorosłe życie. Zadaniem Towarzystwa jest 
między innymi także i to, aby wyrównywać szanse tych, 
którzy są zdani na naszą pomoc. Jest także kwestia adopcji 
– współcześnie powinno to być przemyślane i starannie roz-
ważone posunięcie z uwzględnieniem dobra dziecka, które 
jest tutaj decydujące.

Istotnie, zadań jest wiele. A więc potrzeba i rąk do pra-
cy. Na kogo może liczyć prezes Wojewódzkiego Oddziału 
Regionalnego TPD?

Liczę na ludzi dobrej woli, a nie jest to frazes na użytek na-
szej rozmowy. Na rzecz Towarzystwa pracują wolontariusze, 
pasjonaci, a obok nich profesjonaliści wykorzystujący wiedzę 
i doświadczenie dla dobra naszych podopiecznych. Nie 
sięgajmy daleko, rozejrzyjmy się dookoła. Jesteśmy w schro-
nisku TPD, które trudno wyobrazić sobie bez Hanny Waligó-
ry. Ze zdewastowanego obiektu, nakładem pozyskiwanych 
zewsząd środków i zaangażowania, które podziwialiśmy, 
narodziła się baza, którą możemy się szczycić nie tylko w 
kraju, ale i za granicą. Pani Hanka potrafiła nie tylko stworzyć 
od podstaw schronisko, ale też poświęcała mu każdą wolną 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wielkopolsce

Z optymizmem patrzę w przyszłość
Rozmowa z Jerzym Brozdowskim, prezesem Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego TPD

chwilę. Naprawdę dzięki niej nieustannie tętni tu życie. Teraz, 
kiedy jej zabrakło, najbliższa rodzina podjęła to szlachetne 
dziedzictwo i jestem przekonany, że adres „przy Drzymały” 
nadal będzie się kojarzył z gościnnością, serdecznością, ale 
też z profesjonalizmem obsługi, wygodą i dobrą kuchnią. A 
dla nas – działaczy - to także miejsce, gdzie zawsze możemy 
się spotkać. Siłą Towarzystwa są tacy właśnie ludzie, dzięki 
nim z optymizmem spoglądam w przyszłość.

Jakie są najbliższe plany Wojewódzkiego Oddziału?
Jak co roku zorganizujemy koncert charytatywny w „Are-

nie”. To duże wydarzenie, a program tradycyjnie jest inny. W 
tym roku przyszedł czas na kabareton pod hasłem „Koniec 
świata 2012”. Wystąpią kabarety: „Paranienormalni”, „Łowcy 
B”, „Kabaret Skeczów Męczących”, „Nowaki” i „Słoiczek po 
Cukrze”. Cieszę się, że przy organizacji tak dużego przed-
sięwzięcia możemy liczyć na władze miasta, powiatu i wiel-
kopolskich samorządowców. Koncert to przede wszystkim 
szczytne przedsięwzięcie na rzecz wsparcia naszych pod-
opiecznych. Warto pamiętać, że jest to także święto prawie 
piętnastotysięcznej rzeszy członków TPD z całej Wielkopol-
ski. I także wielki dzień przyjaciół, sponsorów, darczyńców, 
wszystkich, którzy nas wspierają – muszę tu przypomnieć, 
że na rzecz TPD można odpisywać symboliczny 1% podatku 
– jednym słowem tych, którzy sprawiają, że w przyszłość 
patrzeć możemy z optymizmem. I nadzieją, że przyszłość 
dzieci, podopiecznych TPD, będzie się rysowała w jeszcze 
lepszych perspektywach niż do tej pory.

Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiał Tomasz Dymaczewski
Fo
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Z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci związanych jest wiele 
osób ze środowiska medycyny, pedagogiki, psychologii, 
prawa, opieki społecznej i innych. Przedstawiciele tych 
środowisk włączają się w ogólny nurt działalności naszego 
Towarzystwa jako działacze społeczni, współpracownicy lub 
wolontariusze. 

Lekarz i społecznik

Jednym z takich społeczników jest Krzysztof Metera, dr 
n. med., dziekan Wydziału Fizjoterapii i profesor Wyższej 
Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Dr Krzysztof 
Metera, od wielu lat związany z ruchem społecznym rodziców 
dzieci niepełnosprawnych, w kadencji lat 1987–91 był człon-
kiem Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Ruchowo TPD. Jako lekarz rehabilitacji 
w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wprowadzał do 
terapii dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwo-
wego wiele metod rehabilitacji ze szczególnym uwzględnie-
niem takich form terapii, które wspomagałyby wykonywanie 
czynności samoobsługowych z wykorzystaniem domowego 
wyposażenia (krzesło, stół, stolik, łóżko, tapczan, dywan 
itp.), co ma duże znaczenie dla podstawowych czynności i 
funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego w warunkach 
domowych, a tym samym do poprawy jego małej i dużej 
motoryki. Taka forma usprawniania jest bardzo przydatna 
i wskazana, gdyż poza ćwiczeniami w sali rehabilitacyjnej 
większą część dnia dziecko spędza w domu i właśnie we 
własnym mieszkaniu należy szukać możliwości (elementów 
wyposażenia), które będą wspomagały pracę terapeutów 
przeniesioną z sali rehabilitacyjnej do domu. Poza pracą 
zawodową ukierunkowaną na usprawnianie małych pacjen-
tów i przekazywanie instruktażu dla rodziców, dr K. Metera 
dbał również (i nadal to czyni) o przekazywanie wiedzy z 
zakresu najnowszych osiągnięć rehabilitacyjnych środowi-
sku lekarskiemu, rehabilitacyjnemu, kadrze psychologicz-
no-pedagogicznej oraz działaczom społecznym działają-
cym w środowisku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. 
Był również organizatorem licznych konferencji i szkoleń 
organizowanych przez Centrum Zdrowia Dziecka; osobi-
ście uczestniczyłem w kilku takich konferencjach, co mnie 
przekonało o potrzebie i celowości ich organizowania jako 
bardzo dobrej formy przekazywania wiedzy i doświadczeń 
profesjonalistom zajmującym się dzieckiem, która ponadto 
umożliwia rodzicom i działaczom społecznym równoprawne 
w nich uczestnictwo. 

O problemach dzieci niepełnosprawnych  
na konferencji w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

Osiągnięcia i nadzieje
W dniach 26–28 kwietnia br. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się II Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Uwarunkowania efektywności usprawniania dziecka z 
uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego” pod Honorowym Patronatem Małżonki Pre-
zydenta RP Anny Komorowskiej i Patronatem Naukowym Instytutu „Pomnika-Centrum Zdrowia 
Dziecka”.

Obecnie dr K. Metera jako nauczyciel akademicki przeka-
zuje swoją wiedzę oraz ogromne doświadczenie przyszłym 
terapeutom. Pozostał także wierny organizowaniu różnych 
form szkolenia. Miałem przyjemność uczestniczyć w zorga-
nizowanej przez niego konferencji, reprezentując Krajowy 
Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ru-
chowo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i wygłaszając referat. 

Umiejętność pracy z dzieckiem niepełnosprawnym 
– nadzieje i oczekiwania rodziców, możliwości  

i doświadczenia

Poza wykładowcami z Polski swoje prezentacje, doświad-
czenia i spostrzeżenia w zakresie leczenia i usprawnia dzieci 
z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (przede 
wszystkim z mózgowym porażeniem dziecięcym) przedsta-
wiali reprezentanci Japonii, Turcji, Chorwacji (dwa zespoły), 
Austrii i Ukrainy (dwa zespoły). Gościliśmy w Domu Pracy 
Twórczej (Dom Dziennikarza) w pobliżu willi Marii i Jerzego 
Kuncewiczów. 

A oto skrót mojego wystąpienia, które w wersji polskoję-
zycznej i anglojęzycznej zostało zamieszczone w materiałach 
konferencyjnych. Jako referent uczestniczyłem również w 
dyskusjach okrągłego stołu, reprezentując stanowisko ro-
dziców i działacza społecznego.

Referat

Ruch społeczny rodziców dzieci niepełnosprawnych w 
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci narodził się prawie 30 lat 
temu. Najliczniejszą grupę dzieci niepełnosprawnych stano-
wiły dzieci z porażeniem mózgowym, dlatego oczywiste było, 
że głównie rodzice tych dzieci byli inicjatorami ruchu spo-
łecznego, do którego sukcesywnie dołączali rodzice dzieci 
z innymi niepełnosprawnościami. Były to działania sponta-
niczne, zarówno ze strony rodziców, jak i współpracujących 
lekarzy, rehabilitantów, pedagogów czy psychologów. Przed 
rodzicami dzieci niepełnosprawnych stały trudne obowiązki 
związane z pielęgnacją, opieką, wychowaniem, rehabilitacją 
i nauczaniem oraz – co jest najbardziej istotne – z przygo-
towaniem do życia, które gwarantowałoby godziwe funkcjo-
nowanie w społeczeństwie. Rodzice musieli odpowiedzieć 
sobie na pytanie, jak poradzić sobie z nowymi i nieznanymi 
dotąd obowiązkami. I dlatego jednym z podstawowych celów 
i zadań Krajowego Komitetu było organizowanie szkoleń dla 
rodziców (przekazywanie minimum z maksimum niezbędnej 
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wiedzy). Kontynuacja szkoleń (także turnusów rehabilita-
cyjnych) trwa po dzień dzisiejszy, chociaż już w innych wa-
runkach zmieniającej się rzeczywistości, z uwzględnieniem 
aktualnych możliwości i potrzeb. 

Poza działalnością edukacyjną adresowaną do rodziców 
główny nacisk kładziony był na rozwój bazy rehabilitacyjnej 
i edukacyjnej oraz pomocy materialnej świadczonej przez 
specjalistyczne koła pomocy dzieciom niepełnosprawnym. 
Przez lata działalności niezmiennie przewijały się te same 
pytania: Co można zrobić, by pomóc dziecku? Co właści-
wie dziecku jest? Co mogę zrobić w tej sprawie? Rodzice, 
mimo własnych problemów, dużo czynili (i czynią nadal), by 
stworzyć dziecku niepełnosprawnemu szansę na godziwe 
życie. Organizują turnusy rehabilitacyjne, tworzą ośrodki 
rehabilitacyjne (rehabilitacyjno-edukacyjne), punkty przed-
szkolne, oddziały integracyjne w szkołach, warsztaty terapii 
zajęciowej i środowiskowe domy pomocy. Najważniejsze jest 
jednak wczesne rozpoznanie dysfunkcji (zaburzeń, opóźnień 
w rozwoju), objęcie dziecka i jego rodziny opieką i wspar-
ciem, a następnie wspomaganie rozwoju dziecka i pomoc 
rodzinie w realizacji jednego z etapów rozwoju dziecka, czyli 
podjęcia nauki szkolnej. 

Przez lata działalności ruchu społecznego rodziców dzie-
ci niepełnosprawnych różne były trendy władz oświatowych 
w obszarze edukacji dziecka niepełnosprawnego. Przeżyli-
śmy wiele zmian, ale także dążyliśmy do stworzenia systemu, 
który byłby najbardziej przyjazny dziecku niepełnospraw-
nemu i jego rodzinie. Dążyliśmy do zapewnienia dziecku 
niepełnosprawnemu miejsca w szkole ogólnodostępnej i jak 
najbliżej miejsca zamieszkania. Przetrwaliśmy okres powsta-
wania i rozwoju kształcenia integracyjnego w przedszkolach 
i szkołach oraz wprowadzanie nauczyciela pomocniczego 
(asystenta). W każdym systemie edukacji szukaliśmy od-
powiedzi na pytania: uczyć czy nie uczyć, po co i dlaczego 
uczyć, jak uczyć, czy tylko uczyć. Wiele placówek kształcenia 
integracyjnego (klasy, oddziały) skutecznie funkcjonuje i 
zdaje egzamin z formy kształcenia opartej na wspólnej nauce 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych, chociaż zgodnie z 
nowymi trendami europejskimi nie jest to kierunek zgodny z 
postulatami Deklaracji Madryckiej, także z art. 24 Konwencji 
Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ z dnia 13 grudnia 2006 r.  
(model społeczny, edukacja włączająca). 

Jak już wspomniałem, jednym placówkom integracyjnym 
się udało, innym trochę mniej, gdyż trudne i odpowiedzial-
ne zadanie kształcenia integracyjnego wymaga wysokiej 
jakości edukacji i terapii. W procesie edukacji integracyj-
nej nauka staje się jednym z elementów wieloprofilowego 
usprawniania dziecka niepełnosprawnego, a cele i zadania 
dydaktyczne szkoły w systemie kształcenia integracyjnego 
podporządkowane są celowi terapeutycznemu. Istotną rolę 
w funkcji kształcenia odgrywają także rodzice, którzy mogą 
być ekspertami w sprawach rozwoju własnego dziecka, 
wspomagania procesu edukacji i określania specjalnych 
potrzeb edukacyjnych, rozumianych jako program edukacyj-
no-terapeutyczny podlegający ciągłej ewaluacji i modyfikacji 
w zależności od sytuacji.

Obecnie preferowana jest, zgodnie ze spójną polityką 
Unii Europejskiej, edukacja włączająca, która okazuje się 
niczym innym jak systemem szkolnictwa, o który walczyliśmy 
już prawie 30 lat temu. Edukacja włączająca (zgodnie z Kon-
wencją...) to taka, która zakłada pełne przygotowanie szkol-

nictwa otwartego na przyjęcie dzieci, uczniów czy studentów 
niepełnosprawnych i nie będzie reformą edukacji specjalnej 
(do edukacji specjalnej określanej także jako typ kształce-
nia o charakterze segregacyjnym zaliczane jest kształcenie 
specjalne oraz integracyjne), lecz restrukturyzacją głównego 
nurtu kształcenia. Będzie to więc system edukacji powszech-
nej. Nowy model społeczny, a w nim edukacja włączająca 
i pełna partycypacja osób niepełnosprawnych w życiu spo-
łecznym, to pojęcia stanowiące fundament nowoczesnego 
państwa dbającego na równi o wszystkich obywateli.

* * *

W uzupełnieniu przedstawionego streszczenia chciałbym 
podzielić się z Czytelnikami tymi partiami mojego wystąpie-
nia, które oddawały istotę mojego referatu, a dotyczą one roli 
usprawniania i kształcenia dziecka niepełnosprawnego. 
 Uwarunkowania osiągnięcia samodzielności przez 

dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym:
• metody rehabilitacji; nadzieje i rozterki rodziców;
• metody stymulacji psychopedagogicznej; nadzieje i roz-

terki rodziców;
• umiejętność pracy z dzieckiem z porażeniem mózgowym 

(z dzieckiem niepełnosprawnym); nadzieje i możliwości 
rodziców;

• umiejętność usprawniania dziecka z porażeniem mózgo-
wym, nadzieje i możliwości rodziców;

* matka (ojciec) – terapeuta, pedagog, psycholog, kim 
jeszcze może być?

• przeobrażenia rodziców wspomagających proces reha-
bilitacji i edukacji dziecka z porażeniem mózgowym;

* matka (ojciec) – uczestnicy szkoleń, turnusów rehabili-
tacyjnych, także:

• przeobrażenia organizacji społecznych wspomagających 
rodziców w procesie rehabilitacji i edukacji dziecka nie-
pełnosprawnego – organizacja społecznie odpowiedzial-
na;

• efektywność usprawniania dziecka z porażeniem mózgo-
wym – rodzice czy rodzice–terapeuci?;

• samodzielność dziecka z porażeniem mózgowym – rola 
terapeutów, rodziców i organizacji społecznych.

 Konieczne przeobrażenia w celu zapewnienia po-
prawnego wychowania i kształcenia integracyjnego 
(specjalnego), a w przyszłości edukacji włączającej 
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

• przyzwyczajenie kadry pedagogicznej, że szkoła jest nie 
tylko dla nauczycieli;

• zorganizowanie współpracy wielu specjalistów, nie tylko 
z zakresu medycyny i pedagogiki, lecz również nauk 
współdziałających;

• ścisłe współdziałanie z uczniem niepełnosprawnym i jego 
rodziną; 

• połączenie procesu wychowania i kształcenia z leczeniem 
i usprawnianiem, mając na uwadze rozwój osobowości 
ucznia niepełnosprawnego;

• dostosowanie programu i wymagań programowych do 
wysiłkowych i psychofizycznych możliwości, potrzeb, 
zdolności i zainteresowań ucznia niepełnosprawnego;

• włączenie do systemu wychowania i kształcenia niepeł-
nosprawnych całej społeczności medyczno-rehabilitacyj-
nej, psychologiczno-pedagogicznej, socjalno-prawnej, 
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środowiska niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i 
wolontariuszy;

• zintegrowanie kadry placówki oświatowej wokół zagad-
nień pedagogicznych, rehabilitacyjnych i medycznych; 

• świadome i odpowiedzialne realizowanie programu edu-
kacji i usprawniania;

• stworzenie optymalnie najlepszych warunków do wycho-
wania integracyjnego, nauki (także edukacji włączającej) 
lub uzyskania zawodu poprzez wykorzystanie, zaadapto-
wanie i przystosowanie dla niepełnosprawnych pomocy 
dydaktycznych, organizacji zajęć pozalekcyjnych, wyrów-
nawczych i kompensacyjno-korekcyjnych;

• poszanowanie praw społeczności dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej oraz umożliwienie im – na ile to możliwe 
– bezstresowego i bezproblemowego przystosowania się 
do pobytu w placówce oświatowej;

• wolność dla uczniów i studentów niepełnosprawnych 
poprzez umożliwienie im kształtowania w pozytywny spo-
sób samego siebie w sytuacji występujących ograniczeń 
sprawności;

• pedagog czy pedagog-terapeuta (nauczyciel-terapeu-
ta)? 
Poza treściami merytorycznymi dotyczącymi przede 

wszystkim efektywności leczenia i usprawniania dziecka 
niepełnosprawnego, jego kształcenia i samodzielności życio-
wej, w swoim wystąpieniu zawarłem również treści mówiące 
o Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Krajowym Komitecie Pomo-
cy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, kołach 
dzieci niepełnosprawnych oraz o rodzicach stanowiących 
w TPD osnowę działalności społecznej na rzecz poprawy 
sytuacji ich niepełnosprawnych dzieci.

Poza zajęciami naukowo-szkoleniowymi miałem również 
czas i okazję zwiedzić Kazimierz Dolny, zapoznać się z jego 
historią oraz skosztować słynnych kogucików kazimierzow-
skich. Z pełnym przekonaniem polecam ten piękny zakątek 
Polski w przypadku planowania rajdów, zjazdów i zlotów, 
także organizowanych dla niepełnosprawnych. 

Józef Bogdaszewski
Ojciec syna z mózgowym porażeniem dziecięcym

Profesor Lesław Pytka

40-lecie pracy naukowej
dyskusji. Dzięki Jego zaangażowaniu i pomocy powstały 
publikacje z Forum „Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca. 
Incydent czy znak czasu?” oraz „Być dzieckiem i przetrwać 
…”. Na osobne podkreślenie zasługuje sposób prowadze-
nia obrad, zawsze cechujący się finezją i celnością słowa, 
lekkością riposty i ogromną erudycją. 

Kreatywność Profesora była ogromną pomocą w realiza-
cji celów KKWR i TPD, którymi w szczególności są: ochrona 
praw dziecka, zapobieganie patologii społecznej, poszukiwa-
nie sposobów wspierania dzieci i rodzin marginalizowanych, 
a także szeroka działalność edukacyjna. 

Nie sposób nie wspomnieć o udziale Profesora w wy-
pracowaniu definicji „dziecka ulicy” oraz w tworzeniu pro-
gramów profilaktyczno-resocjalizujących. W celu zweryfi-
kowania wypracowanego przez KKWR systemu Profesor w 
1999 roku przeprowadził przekrojowe badania ewaluacyjne 
w ponad stu środowiskowych ogniskach wychowawczych 
TPD. 

Osobna wielka zasługa to ogromny wkład pracy w spo-
łeczne redagowanie przez 23 lata periodyku „Opieka Wy-
chowanie Terapia”. Pozyskiwanie autorów, tysiące stron 
i interesujących tekstów napisanych bez wynagrodzenia 
mogło powstać tylko dzięki wielkiemu autorytetowi i urokowi 
osobistemu Profesora.

Wypada również z tej okazji wyrazić szczególną wdzięcz-
ność za książki, liczne opracowania naukowe i artykuły, 
których temat dotyczy dzieci ulicy, dzieci gorszych szans. 
Publikacje Profesora potwierdzają potrzebę prowadzenia 
działalności na ich rzecz i podkreślają jej ważną społeczną 
rolę. A także umacniają wśród działaczy KKWR i TPD przeko-
nanie o potrzebie rozwijania różnych form pomocy dzieciom 
będącym w potrzebie. 

Barbara Głowacka

W auli Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humani-
stycznego w Siedlcach 
w dniu 24 kwietnia br. 
odbył się jubileusz 40-le-
cia pracy naukowej prof. 
dr. hab. Lesława Pytki. 
Podczas uroczystości, w 
czasie której padło wiele 
słów uznania na temat 

pracy dydaktycznej i naukowej Jubilata, prezes ZG TPD 
Wiesław Kołak wręczył Profesorowi wyróżnienie „Godność 
Przyjaciela Dziecka” i powiedział: Pragniemy choć w tak 
skromny sposób wyrazić naszą wdzięczność za ponad 20 lat 
nieprzerwanej i niezwykle owocnej współpracy, wyrażającej 
się w konkretnych działaniach na rzecz dzieci ze środowisk 
biednych i zaniedbanych wychowawczo, zagrożonych niedo-
stosowaniem społecznym.

Współpraca zaczęła się pod koniec lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku, kiedy to zrodziła się idea powołania Kra-
jowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego, którego 
Pan Profesor był członkiem założycielem oraz nieustannie 
aktywnym działaczem. 

Od 1989 roku Profesor wspierał KKWR we wspólnym 
poszukiwaniu sposobów przychodzenia z pomocą dzie-
ciom ulicy oraz ogólniej – dzieciom gorszych szans; odegrał 
ogromna rolę w podejmowaniu takich inicjatyw, jak Między-
narodowe Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy oraz późniejsze, 
organizowane przez wiele lat obrady Forum Przyjaciół Dzieci 
Ulicy z udziałem szerokiego grona przedstawicieli nauki, 
administracji, ekspertów i praktyków z kraju i zagranicy. 
Profesor uczestniczył w opracowywaniu programów każde-
go Forum, prowadził sesje tematyczne, był moderatorem 
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Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopo-
mocy 20 kwietnia br. zbiegło się z jubileuszem 10-lecia Koła 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w 
Ząbkach, znanego z dużej aktywności w organizowaniu 
rozmaitych form pomocy dla niepełnosprawnych dzieci. 

Uroczystość była ważnym wydarzeniem, wzięli w niej 
udział m.in. doradca wojewody mazowieckiego Andrzej 
Rybus-Tołłoczko, pełnomocnik do spraw współpracy z 
organizacjami pozarządowymi Izabella Siander, starosta 
wołomiński Piotr Uściński, burmistrz Robert Perkow-
ski, przedstawiciele Rady Miasta oraz gmin z powiatu 
wołomińskiego, dyrektor PCPR Maciej Burakowski, ro-
dzice z Ząbek i okolic. Po przecięciu wstęgi, w części 
oficjalnej, były liczne podziękowania, wyróżnienia i od-
znaczenia, bo – jak powiedziała przewodnicząca Koła 
Elżbieta Kołodziejek – nie byłoby takich osiągnięć bez 
zaangażowania i ogromnej pomocy ze strony wielu osób 
i instytucji. Serdeczne słowa uznania skierowano również 
do wicedyrektor Biura Zarządu Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Elwiry 
Kurzajewskiej, której inicjatywa i starania, jako ówczesnej 
przewodniczącej koła TPD, zapoczątkowały i pomogły 
rozwijać działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych 
w Ząbkach. Ciepło o osiągnięciach koła mówił Józef 
Bogdaszewski, przewodniczący Krajowego Komitetu 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Rucho-
wo przy ZG TPD: Trzeba podziwiać sukces społeczności 

Środowiskowy Dom Samopomocy TPD w Ząbkach 

Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją.
Janusz Morgenstern

Teraz mają zajęcie i opiekę
Ząbek – powiedział – będący wspólnym osiągnięciem 
rodziców, działaczy TPD, władz miasta, starostwa po-
wiatowego i województwa oraz innych instytucji, których 
wysiłek zaowocował powstaniem kolejnej, nowoczesnej, 
świetnie wyposażonej placówki, jaką jest Środowiskowy 
Dom Samopomocy. 

Codzienność nowej placówki

Przychodzą do swojego, jakby drugiego domu, co-
dziennie. Do niedawna mogli korzystać z zajęć organi-
zowanych i prowadzonych przez Koło Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach. Ale gdy 
osiągali pełnoletniość, powstawało pytanie, co dalej? 
Dobrym rozwiązaniem okazało się założenie Środowisko-
wego Domu Samopomocy, gdzie „absolwenci” koła, ale 
i inne osoby z Ząbek i okolic przebywają w ciągu dnia, 
uczestniczą w rozmaitych zajęciach i zdobywają nowe 
umiejętności. Tu obchodzą święta i urodziny, wspólnie 
bawią się i uczą. 

W Ośrodku działa kilka pracowni. Wszystkie są wypo-
sażone w odpowiednie urządzenia i pomoce. W pracowni 
twórczego rozwoju pod okiem terapeutki Sylwii Nowakow-
skiej prowadzone są zajęcia ruchowe, sportowe, plastycz-
ne, poetyckie i muzyczne; trening poznawczy odbywa się 
w pracowni umiejętności społecznych, gdzie uczestnicy 
uczą się opowiadać, pisać, komunikować. Nabywaniu i 

rozwijaniu różnych umiejęt-
ności służą również zajęcia w 
pracowniach: komputerowej, 
stolarskiej i gospodarstwa 
domowego. Podopieczni 
uczą się samodzielnie przy-
gotowywać kanapki, obierać 
warzywa, robić zapiekanki i 
inne potrawy. Inni w tym cza-
sie rysują, malują, wykonują 
laurki na Dzień Matki i inne 
okazje. Wychodzą także do 
pobliskich sklepów na zaku-
py, a przedtem sporządzają 
listę potrzebnych produktów. 
Gdy pogoda pozwala, idą 
całą grupą do parku, gdzie 
spędzają czas na różnych 
grach i zabawach. Należy 
dodać, że Ośrodek ma kate-
gorię B, co oznacza, że jest 
przeznaczony dla osób z 
upośledzeniem umysłowym, Fo
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stąd zajęcia opracowano pod kątem ich 
potrzeb.

Nikt nie może być bez zajęcia 
– mówi terapeutka Sylwia Nowakow-
ska – każdy musi czuć się potrzebny. 
Doświadczenia Ośrodka pokazują, że 
osoby niepełnosprawne, realizujące 
odpowiedni program zajęć, coraz le-
piej radzą sobie z codziennymi czyn-
nościami: jedni nauczyli się sznurować 
buty, inni potrafią już ukroić samodziel-
nie kromkę chleba. Jedna z matek 
mówi: Ten ośrodek to błogosławień-
stwo. Odkąd moja córka tu chodzi, to 
rano chętnie wstaje, czesze się i ubie-
ra, a przedtem była apatyczna i nic jej 
się nie chciało. Dla mnie osobiście też 
znaczy to bardzo dużo, mogę spokoj-
nie iść do pracy. 

Integracja

Przewodnicząca Koła Elżbieta Kołodziejek wspomina, 
że nie od razu lokal, w którym mieści się Ośrodek, był 
tak obszerny (obecnie 200 metrów kwadratowych) i do-
brze wyposażony. Zaczęło się od małego pomieszczenia 
dzielonego z klubem AA. Ale z czasem rodzice „wy-
chodzili” więcej, stopniowo przybywało pomieszczeń, 
w których można było prowadzić potrzebne dzieciom 
zajęcia. Zwykle tak jest, że rodzice dzieci z niepełno-
sprawnością sami podejmują starania o zorganizowanie 
właściwej dla nich opieki – mówi – i tak właśnie jest w 
naszym przypadku. Nie ograniczamy się przy tym do 
naszej placówki, ale wychodzimy również na zewnątrz, 
na przykład podjęliśmy starania o zorganizowanie klasy 
integracyjnej i taka klasa powstała w Szkole Podstawowej 
nr 2. Było to dosyć skomplikowane, bo klasa integracyjna 
musi spełniać określone warunki. Lekcje prowadzą dwaj 
nauczyciele, co wymaga dodatkowych funduszy, w klasie 
nie może być więcej niż 20 uczniów, musi być „kącik wy-
ciszenia”, trzeba też uzyskać zgodę rodziców na naukę 
ich sprawnych dzieci razem z niepełnosprawnymi. Ale 

wszystko udało się pomyślnie załatwić, nawet wykonanie 
podjazdów dla wózków. Nasze starania wspierał Urząd 
Miasta, na przykład przyznając dodatkowe etaty, bez 
czego klasa integracyjna nie mogłaby powstać. 

A mówiąc o Kole i Ośrodku, podkreśla znaczenie od-
powiedniej fachowej kadry: zajęcia prowadzą specjaliści 
z wykształceniem psychologicznym, logopedycznym, a 
nawet teatralnym. Podopieczni wystawiają przedstawienia 
teatralne z różnych okazji: na Dzień Dziecka, walentynki, 
mikołajki itp., a czuwa nad ich przygotowaniem Beata 
Kurda, specjalista w dziedzinie teatru. Ośrodek zapewnia 
ciągłość opieki, którą dzieci i młodzież mają w kole, nie tyl-
ko na miejscu, ale również podczas wycieczek i wyjazdów 
wakacyjnych. Gdy dorosną, przechodzą do ośrodka.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Mo-
nika Puchta zawsze myślała o pracy w placówce zajmują-
cej się dziećmi. Tematem jej pracy magisterskiej były formy 
szkolnej i pozaszkolnej pomocy na rzecz dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, a na studiach podyplomowych zapo-
znała się z problemami i organizacją pomocy społecznej. 
Problemy osób niepełnosprawnych poznała również od 
strony praktycznej, we własnej rodzinie, w związku z nie-
pełnosprawnością brata, który był podopiecznym Koła, a 
teraz jest w Ośrodku. Celem naszej placówki – mówi – jest 
niesienie wszechstronnej pomocy naszym podopiecznym i 
dbanie o ich potrzeby, pomaganie ich rodzicom oraz dąże-
nie do pełnej integracji ze sprawnymi rówieśnikami poprzez 
włączanie ich do aktywnego udziału w życiu społecznym. 
Dbamy też o rozwijanie wrażliwości, wyobraźni, nabywanie 
umiejętności potrzebnych w codziennym życiu. 

W placówce jest 25 miejsc, prawie wszystkie są już 
zajęte. Ośrodek znajduje się tuż przy stacji kolejowej, co 
bardzo ułatwia dojazdy tym podopiecznym, którzy miesz-
kają w okolicznych miejscowościach. Inni przychodzą 
sami lub są przyprowadzani bądź przywożeni przez ro-
dziców i opiekunów. Nie zdarza się, by ktoś nie przyszedł 
na zajęcia, chyba że zachoruje. 

Irena Malanowska 

Więcej szczegółów o działalności TPD w Ząbkach można znaleźć na stronie 
internetowej www.tpd-maz.org.pl
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Na zdjęciu: Zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego.
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29 maja br. Centrum Rehabilitacji, Edukacji i 
Opieki TPD „Helenów” wraz z Mazowieckim Kura-
torem Oświaty zorganizowało konferencję „90 lat 
wspierania samodzielności”. Celem konferencji było 
ukazanie długoletniego dorobku, 90 lat konsekwentnej 
pracy, na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi i spe-
cyficznymi potrzebami edukacyjnymi i opiekuńczymi, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym; podzielenie 
się doświadczeniami z pracy nad edukacją oraz uzy-
skiwaniem samodzielności społecznej i życiowej przez 
dzieci niepełnosprawne; zaprezentowanie osiągnięć 
placówki od roku jej założenia (1922) aż do czasów 
obecnych. 

Po powitaniu uczestników przez dyrektora Centrum 
Zbigniewa Drzewieckiego, wprowadzenia do tematyki 
konferencji dokonał prezes Zarządu Głównego TPD 
Wiesław Kołak, który wspomniał o latach, gdy sam był 
dyrektorem „Helenowa”; podkreślił, że dobro dziecka 
jest podstawą działania TPD, a osiągnięcia na tym polu 
są z roku na rok większe. „Helenów” – stwierdził – jest 
wzorem dobrze zorganizowanej i wciąż rozwijającej się 
placówki świadczącej pomoc dzieciom niepełnospraw-
nym. 

Ciepłe słowa zamieściła w swoim liście, skierowanym 
do uczestników konferencji, Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent m.st. Warszawy. Czytamy w nim m.in.: Cen-
trum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” jest 
placówką oświatową wyjątkową – o bogatych tradycjach, 
założoną i prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci, organizację pozarządową, dla której zawsze ce-
lem nadrzędnym było dobro i harmonijny rozwój dziecka 

(…) Ogromną zasługą Centrum Rehabilitacji, Edukacji i 
Opieki TPD „Helenów” jest codzienne stwarzanie opty-
malnych warunków do edukacji i wszechstronnego roz-
woju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową 
i z niepełnosprawnością sprzężoną. (...) 

Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej prof. Jan Łaszczyk przypomniał za-
sługi osób, dzięki którym ośrodek zyskał wysoką rangę, 
napisał: Ważne jest to, że (dzieci – przyp. red.) zawsze 
spotykały tu wybornych profesjonalistów, ale także Ludzi 
rozumiejących ich potrzeby, wrażliwych na cierpienie, 
trud rehabilitacji, smutek oddzielenia od rodziny. Byli 
wśród nich, żeby przywołać tylko niektóre nazwiska nie-
żyjących, Tomasz Arciszewski, Aleksander Landy, Jerzy 
Serejski, Barbara Prasał.

90 lat to szmat czasu. Zmieniał się świat wokół (..) 
Jednak najważniejszy imperatyw podejmowanej tu pra-
cy nie uległ zmianie. Jest nim dążenie do skutecznego 
wsparcia dziecka potrzebującego pomocy. To bardzo 
nowoczesne podejście do wychowania i rehabilitacji 
dzieci, zawsze obecne w dziele helenowskich placówek. 
(...) Dzięki temu, że tu trafiły, będą lepiej radziły sobie w 
życiu. 

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik w swoim 
wystąpieniu stwierdził, że w „Helenowie” wychowan-
kowie uczą się rozwiązywania własnych problemów 
w sposób, który pomoże im w przyszłości. Edukowani 
przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i otaczani 
wszechstronną opieką, mogą w tym miejscu czuć się ko-
chani i bezpieczni. Dostęp do edukacji stanowi najistot-
niejszą pomoc w wyrównywaniu szans życiowych osób 
z różnymi niepełno sprawnościami oraz daje szansę na 
wykorzystywanie własnych możliwości i decydowanie o 
własnym losie. Zwrócił także uwagę na fakt, że sukcesy 
podopiecznych helenowskiej placówki nie są spektaku-
larne, bo często polegają na tym, że dziecko zaczyna 
się uśmiechać albo zaczyna mówić, czy też opanowało 
inne czynności, zwyczajne i proste w przypadku zdro-
wych dzieci. 

Potwierdzeniem osiągnięć możliwych do uzyskania 
w procesie rehabilitacji była ta część konferencji, w któ-
rej opowiedzieli o sobie byli wychowankowie Centrum 
oraz ich matki. Jednym z nich jest Tomasz, obecnie 
pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
który powiedział, że gdyby nie trafił do „Helenowa”, nie 
osiągnąłby tej pozycji zawodowej, jaką ma; po ukoń-
czeniu studiów został na uczelni doradcą w sprawach 

„Helenów” – 90 lat pomocy dzieciom 

Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najważniejszą 
jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.

Janusz Korczak: Jak kochać dziecko 

Konferencja w „Helenowie”. W pierwszym rzędzie od lewej: W. Kołak,  
K. Semik.
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placówki jak Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki 
TPD „Helenów”.

W czasie konferencji ciekawie o początkach i historii 
ośrodka opowiedział wieloletni były jego dyrektor Woj-
ciech Stojanowski. W części naukowej referaty poru-
szające rozmaite problemy dzieci niepełnosprawnych 
wygłosiły: prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz: 
Samodzielność i samostanowienie jako wartości i wy-
zwania, dr Maria Borkowska: Adaptacja funkcjonalna 
w rehabilitacji medycznej dzieci i młodzieży z niepeł-
nosprawnością ruchową, dr Barbara Marcinkowska: 
Usamodzielnienie młodzieży ze złożoną niepełnospraw-
nością – możliwości i ograniczenia.

Konferencję podsumował prezes W. Kołak podkre-
ślając, że placówka powstała, rozwija się i funkcjonuje 
z tak dobrymi efektami dzięki ogromnemu zaangażowa-
niu ludzi w pracę i działalność na rzecz dzieci będących 
w potrzebie. 

Niebawem w „Helenowie” zostanie otwarte przed-
szkole dla dzieci niepełnosprawnych – powiedział. – Ta 
inicjatywa, ogromny wysiłek z tym związany, świadczy 
o kreatywności placówki i umiejętności wychodzenia 
naprzeciw nowym wyzwaniom w organizowaniu coraz 
lepszej i nowocześniejszej opieki dla dzieci niepełno-
sprawnych.

Irena Malanowska 

niepełnosprawności, ułożył sobie pomyślnie życie 
osobiste, ma żonę i dzieci. Również Iza nie mogłaby 
studiować i mieszkać w akademiku, gdyby nie pobyt 
w helenowskim internacie, gdzie nauczyła się radzenia 
sobie z rozmaitymi problemami życia codziennego. 
Podobnie wypowiedziały się mamy wychowanków, 
które zgodnie podkreślały ogromne znaczenie dla 
ich niepełnosprawnych dzieci i rodzin istnienia takiej 

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 

Na zdjęciu: Iza i Tomasz.
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Niepełnosprawni  
młodzi narciarze 

na Górce Szczęśliwickiej  
w Warszawie

W dniach 3–4 marca 2012 r. wychowankowie Centrum 
Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” wzięli udział 
w imprezie narciarskiej NARTOSTRADA 2012. Pierwszego 
dnia obejrzeli filmy o narciarstwie, zaś drugiego dnia, w nie-
dzielę, wzięli udział w praktycznej nauce jazdy na nartach 
na Górce Szczęśliwickiej w Warszawie. 

Do jazdy służył specjalny sprzęt przypominający wózek 
na nartach, zaś zjeżdżanie odbywało się z pomocą instruk-
tora z Active Therapy Dominika Jonasa, który kierował 
pojazdem podczas zjazdu.

Dla dziewcząt i chłopców z „Helenowa” ta przymiarka do 
narciarstwa była ekscytującym przeżyciem. Po raz kolejny 
okazało się, że „dla chcącego nic trudnego”, że i tę barie-
rę, jaką wydawała się jazda na nartach, można pokonać. 
Uczestnicy imprezy najpierw zapoznawali się z tym, jak 
skonstruowane są „wózkonarty”, następnie sadowili się 
w nich i zapinali pasy. Wraz z instruktorem podjeżdżali 
do wyciągu i za jakiś czas rozpoczynali szusowanie po 
zboczu stoku. Przekonali się, że mimo swoich ograniczeń 
ruchowych, mogą uprawiać sporty zimowe, aktywnie spę-
dzać czas na ośnieżonych trasach. Zjazdom towarzyszyła 
radość i entuzjazm oraz chęć powtórzenia tego wyczynu.  
Przyjemnością były też drobne upominki oraz poczęstunek 
przygotowany przez organizatorów.

Tekst i zdjęcia: Irena Malanowska  



PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa tel.: centr. 22 620 03 51

Numer dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, jak co roku, 
obchodzono uroczyście Dzień Dziecka. W imprezach zorganizowanych z 
tej okazji wzięło udział 800 dzieci. 

Na obszernym terenie ośrodka urządzono park zabaw z kolorowymi 
dmuchawcami, wieżą wspinaczkową i innymi urządzeniami, na których 
można było skakać, wspinać się, pokonać smoka. Wśród atrakcji były 
również: pokaz rycerski i tańce w strojach średniowiecznych, akrobacje 
rowerowe, występ iluzjonisty, tańce irlandzkie, występy taneczne młodzie-
ży, teatrzyk dla najmłodszych, malowanie buziek, zaplatanie warkoczyków 
i wiele innych. Dzieci otrzymały ciepły poczęstunek oraz słodycze. 

Dzień Dziecka był okazją do podziękowania przyjaciołom i sponsorom 
wspierającym działalność TPD na rzecz dzieci. Odznakę „Przyjaciel Dzie-
cka” otrzymała Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, która 
w ciepłych słowach dziękowała za działalność Towarzystwa, podkreślając, 
że jest ona wciąż potrzebna dzieciom i ich rodzinom. Odznaką „Przyjaciel 
Dziecka” został również udekorowany aktor, założyciel i dyrektor teatru 
„Kamienica” w Warszawie, Emilian Kamiński, który mówił o tym, jak 
ważne jest obcowanie ze sztuką od najmłodszych lat i zapraszał dzieci 
do swojego teatru.

Plakietki „Przyjaciel Dziecka” wręczono firmom: Sodexo, Mars, Bank 
Żywności SOS. Prezes ZG TPD Wiesław Kołak, wręczając wyróżnienia, 
podkreślił, że Towarzystwo potrzebuje przyjaciół, dzięki którym można 
lepiej wspomagać dzieci i jest wdzięczne za każdy „dar serca”, za wszelką 
pomoc dla dobra dziecka. 

 

Dzień Dziecka  
w „Helenowie”
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