Dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie uruchomiło
w 2018 r. nieodpłatną Wypożyczalnię Sprzętu Dziecięcego "NIEMOWLAK".
Wsparciem zostały objęte rodziny spodziewające się dzieci, zarówno te w trudniej
sytuacji materialnej, jak i te, które zostały zaskoczone ciążą wieloraką. W
przypadku takich rodzin niezmiernie ważna jest pomoc materialna,
psychologiczna oraz opiekuńcza. Pomoc taka podnosi poziom bezpieczeństwa
całej rodziny oraz daje pewność, że udźwignie ona problem zapewnienia
wszystkim dzieciom odpowiednich warunków życia i rozwoju. W grudniu 2021 r.
dzięki realizacji kolejnego zadania publicznego „Pomagamy i Wypożyczamy”,
finansowanemu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego, poszerzyliśmy asortyment wypożyczalni o bujaczki,
przewijaki, chodziki, wanienki oraz krzesełka do karmienia.

9 lutego, każdego roku, swoje święto ma
pizza.Tego dnia nasza sala zamieniła się we
włoską pizzerię. Przedszkolaki, bawiąc się
we włoskich kucharzy, przygotowały
prawdziwą pizzę. Wielką frajdę dzieciom
sprawiły już same przygotowania:
formowanie kulek, smarowanie sosem
pomidorowym, nakładanie ulubionych
składników i posypywanie serem. Gdy
wszystko było gotowe, małe pizze
powędrowały do piekarnika, aby się upiec.
Pizza została skonsumowana na
podwieczorek. Cały dzień upłynął w miłej i
radosnej atmosferze. Dzięki temu dzieci
poznały historię pizzy, dowiedziały się, z
którego kraju pochodzi. Stwierdziły, że
najsmaczniejsza i najzdrowsza jest ta
wykonana przez siebie.

1 lutego 2022 r. Zachodniopomorskie
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci uruchomiło
Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w
Gostyniu, w ścisłej współpracy z Wójtem
Gminy Świerzno, p. Radosławem
Drozdowiczem. Jest to pierwsze i jedyne
Publiczne Przedszkole w strukturach TPD.
Zapraszamy wszystkie dzieci, również te spoza
gminy Świerzno, są jeszcze wolne miejsca.
Przedszkole działa w systemie całorocznym,
pięć dni w tygodniu, w godzinach 6:30-16:30.
Naszym podopiecznym zapewniamy:
całodniowe wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry, ciekawe zajęcia dodatkowe, 5
bezpłatnych godzin, każda następna godzina
płatna jedynie 1 zł.

W zajęciach tematycznych "Lepiej w
pojedynkę czy w grupie" dzieci z Placówki
Wsparcia Dziennego TPD w Sokolnikach
wykonywały różne zadania indywidualnie i
w grupie. Podczas pracy przeczytały tekst
Melanii Kapelusz pt. "Klucz", w którym była
ukazana współpraca ptaków podczas lotu.
Dzieci przekonały się, że współpracując w
grupie szybciej i sprawniej wykonywały
zadania, tak samo jak ptaki lecąc w kluczu.
Poza tym w grupie jest bezpieczniej i o wiele
weselej.

Początek roku skłania do podsumowań
roku poprzedniego. To czas refleksji i
oceny efektów działań podejmowanych
przez Rzecznika Praw Dziecka TPD oraz
wszystkich osób zaangażowanych w
sprawy najmłodszych.
W 2021 r. sporą część swej aktywności
poświęciłam problemom rodzinnym osób
zgłaszających się z prośbą o pomoc.
Dotyczyły one, w szczególności,
ograniczonych kontaktów z dzieckiem
jednego z rodziców, bądź zgłaszanej
niechęci dziecka do kontaktów z rodzicem
niesprawującym władzy rodzicielskiej,
mającym jednak przyznane prawo do
kontaktów. Analizując poszczególne
sprawy zaobserwowałam, iż
charakterystyczne jest w takich sytuacjach
przenoszenie własnych konfliktów
małżeńskich na dzieci, czynienie z nich
karty przetargowej, swego rodzaju
elementu rozgrywki. Wobec takich postaw
potrzebne były wielokrotne rozmowy z
rodzicami, krewnymi oraz samymi
zainteresowanymi, czyli dziećmi.
Rozmowy z rodzicami, to przede
wszystkim uświadomienie im
podmiotowości dziecka oraz nakreślenie

Tegoroczne ferie zimowe to był czas
pełen ciekawych, twórczych i
relaksujących zajęć. Zaczęliśmy od zabaw
z chustą animacyjną. Następnie dzieci
wykonały lubiane przez wszystkich slime. Podczas zajęć plastycznych
powstały piękne, zimowe krajobrazy
malowane farbami na szkle. Natomiast na
zajęciach kulinarnych, wykorzystując
produkty otrzymane z Zarządu TPD, mali
kucharze przygotowali gofry z bitą
śmietaną i owocami. Odbyły się również
zajęcia integracji sensorycznej, podczas
których duże zainteresowanie dzieci
skupiał "tor przeszkód". Dzieci zapoznały
się z historią Walentynek i ich zwyczajami.
Na koniec wykonały piękne drzewka

jego trudnej sytuacji. Przebieg mediacji, ze
względu na swój charakter, wymaga
zdecydowanie większego nakładu pracy. W
takich przypadkach niezbędne było
zaangażowanie psychologa oraz prawnika.
Pomoc w rozwiązywaniu wyżej
wspomnianych problemów jest jednym z
najważniejszych zadań Rzecznika.
Pandemia i związane z nią obostrzenia, w
minionym roku, uniemożliwiły
Rzecznikowi Praw Dziecka TPD
przeprowadzanie w szkołach i Placówkach
Wsparcia Dziennego TPD zajęć
edukacyjnych, mających na celu
uświadomienie dzieciom ich praw.
Jednakże, jeśli tylko sytuacja pandemiczna
w naszym kraju ulegnie poprawie, takie
zajęcia będą sukcesywnie przeprowadzane.
Rok 2021 to również początek
działalności Centrum Wsparcia Dziecka i
Rodziny utworzonego przy TPD ZOR w
Szczecinie. To odpowiedź na społeczne
zapotrzebowanie specjalistycznego
wsparcia dziecka i rodziny. Analizując
działalność CWDiR, a w szczególności
ogromne zainteresowanie kontaktem ze
wszystkimi specjalistami, można
stwierdzić, iż taka forma wsparcia w
obecnym czasie jest niezbędna.
Podsumowując działalność Rzecznika
Praw Dziecka pragnę przytoczyć słowa
nieocenionej w swoich działaniach mojej
poprzedniczki, p. Lidii Dzwinki. Niech jej
słowa stanowią sedno naszych starań:
Pragnę powiedzieć, że w pracy Rzecznika
jest niemożliwym do przewidzenia co
nowego przyniesie kolejny dzień. Czasem
wobec zadań jesteśmy bezradni, innym
razem udaje się odnieść sukces. Liczy się
jednak to, że możemy służyć dziecku, a
naczelnym celem tej działalności jest dobro
dziecka.

walentynkowe, wykorzystując odrysowane
kontury własnych dłoni. Tydzień
zakończyliśmy nauką modelowania
balonów. Powstały m.in.: piękne kwiatki,
serduszka, pieski, żyrafki. I tak właśnie
minęły nam ferie. Pozdrawiamy,
wychowankowie i kadra Placówki
Wsparcia Dziennego TPD w Lubieniowie.

Od ponad stu lat Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci wspiera najmłodszych.
Zabiega o poprawę jakości życia,
wspomaga rozwój zarówno fizyczny, jak i
intelektualny, stoi na straży praw dzieci.
Sprawia, aby na każdej buzi pojawił się
uśmiech. W pierwszych latach
działalności nasza Organizacja skupiała
się na organizowaniu sierocińców oraz
wszelkiego rodzaju placówek
wspierających, przede wszystkim, dzieci
osierocone, głodne i niepełnosprawne.
Tworzyliśmy sierocińce, ponieważ takie
było zapotrzebowanie. W tych czasach
bardzo duży odsetek dzieci stanowiły
sieroty. Należało więc im stworzyć
namiastkę domu, którego nie miały. Przez
wiele powojennych lat opieka, dożywianie
i leczenie stanowiła podstawę naszej
działalności. Obecnie sytuacja
społeczeństwa znacznie się zmieniła.
Wyeliminowano skrajne ubóstwo,
analfabetyzm, rozwój medycyny na
przestrzeni lat poprawił sytuację
zdrowotną dzieci.
Można by rzec, że istnienie takiej
organizacji, jak nasza przestało być
potrzebne. Jednak, czy tak jest? Niestety,
nie! Choć naturalnych sierot obecnie jest
niewiele, to w dalszym ciągu Domy
Dziecka pękają w szwach. Rozwija się
także system pieczy zastępczej. Dlaczego
tak się dzieje? Obecnie największy
odsetek dzieci umieszczanych w Domach
Dziecka i pieczy zastępczej stanowią tzw.
sieroty społeczne. Dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych i niewydolnych
wychowawczo. To dzieci, które w 98%
mają rodziców, jednakże przez ich
dysfunkcje nie mogą wychowywać się w
rodzinie biologicznej. Praca na rzecz
„uzdrowienia” rodzin to współczesna
misja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Stąd w naszych strukturach zrodził
się pomysł na utworzenie nowej funkcji.
Brakującym ogniwem w pracy z
dzieckiem stał się Pedagog Rodzinny. Od
wielu lat w naszych placówkach z
powodzeniem działają Pedagodzy
Rodzinni. Ich rolą jest kompleksowe
wsparcie dziecka i jego biologicznej
rodziny, tak aby nie zaistniała potrzeba
oderwania go od jego środowiska
naturalnego. Obecnie w Ministerstwie
Rodziny i Polityki Społecznej czeka na
zatwierdzenie zgłoszona przez TPD
kwalifikacja tegoż zawodu. Z radością
przytoczę fragment uwag na temat
zgłoszonej kwalifikacji: Statystyki nasze
wskazują, że - niestety - osoby
decydujące o formie pomocy wciąż
chętnie korzystają z możliwości
odizolowania dziecka od rodziny i
umieszczenia go w placówce i choć coraz
częściej decyzji o rozdzieleniu dziecka z
rodziną naturalną towarzyszy troska o
poszukanie rodzinnej formy opieki

zastępczej, to jeszcze zbyt rzadko
poszukuje się możliwości wsparcia
rodziny własnej dziecka. To tak jakbyśmy
nie rozumieli, że dziecko dorasta i
rozdzielenie z rodziną jest faktem
nieodwracalnym, bo ono nigdy już nie
będzie dzieckiem. Nie wszyscy chcą
zrozumieć, że stworzenie możliwości
pozostawienia dziecka w rodzinie jest
wyrazem największej troski o jego dobro.
Placówka, nawet dobrze prowadzona,
pozbawiona jest istoty fenomenu
RODZINY[...]. Próbą poszukiwania
naprawy tej sytuacji jest kwalifikacja
„Pedagoga Rodzinnego”, który dzięki
profesjonalizmowi, systematyczności i
wielokierunkowości działań jest
gwarantem trafności pomocy ...
Niech te słowa wypowiedziane przez p.
dr Andżelikę Retmańczyk, Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Maszewie, stanowią
przesłanie do wszystkich tych, od których
zależy los współczesnego dziecka.

W tym roku zamierzam w naszej
Placówce Wsparcia Dziennego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łące,
zrealizować Projekt o prostej i wdzięcznej
nazwie "FAJNI 2022". Cóż się pod tym
kryje ? Zapytacie ... już wyjaśniam.
Przesłanie jest bardzo proste, w każdym
miesiącu bieżącego roku, postaram się
zaprezentować naszym wychowankom
Fajną osobę z naszego najbliższego
otoczenia, w którym żyjemy. A zapewniam
Fajnych u nas nie brakuje, o czym sami się
przekonacie.

Pierwszą Fajną-2022 jest Pani Iza.
Cudowna mama czwórki naszych
podopiecznych. To właśnie Ona pomogła
nam w przygotowaniu słodkich
niespodzianek dla Babć i Dziadków z okazji
ich święta. Pani Izie serdecznie dziękujemy
za wsparcie jakiego udziela nam w każdym
Projekcie. Dodamy również, że wypieki
Pani Izy są przepyszne i znane w całej
okolicy, o czym mieliśmy okazję przekonać
się osobiście.
Podczas ferii zimowych, w naszej
Placówce, w ramach Projektu realizowanego przez Zarząd Główny TPD
"Cyfrolatki", przeprowadziliśmy akcję
lokalną STOP DLA HEJTU I MOWY
NIENAWIŚCI. W trakcie warsztatów
uczyliśmy się czym jest hejt i mowa
nienawiści, jak na nią reagować i gdzie

szukać pomocy. Stworzyliśmy reguły
postępowania z hejtem. Powstały plakaty,
które ozdobiły okna naszej Placówki i tablicę
ogłoszeń w zaprzyjaźnionej Szkole Podstawowej. W myśl zasady, że najważniejsze jest
dzielenie się zdobytą wiedzą!

Zajęcia kulinarne w Placówce TPD w
Tarnowie to samodzielne przygotowywanie posiłków z wykorzystaniem
prostych przepisów. Podczas zajęć, równie
ważne jak nauka gotowania, jest
wyrabianie w dzieciach zdrowych
nawyków żywieniowych. Spożywanie
ulubionych potraw niejednokrotnie
pozwala na rozładowanie stresu czy
emocjonalnych potrzeb, pobudza zmysły,
utrwala zasady zachowania się.
Przyjemność wynikająca ze wspólnego
poznawania różnych smaków, integruje
dzieci i uczy samodzielności.

Od grudnia 2020 r. Zachodniopomorski
Oddział Regionalny TPD organizuje w
swoich Placówkach Jarmark Świąteczny.
Stało się już tradycją, że nasza Placówka
również bierze udział w tym wydarzeniu.
Gdy w połowie listopada ogłoszono, że
odbędzie się następna edycja
Bożonarodzeniowego Jarmarku, praca
nabrała szybkiego tempa. Zaczęło się od
gromadzenia potrzebnych materiałów. Ze
spacerów po okolicy przynosiliśmy szyszki,
gałązki, korę, trzcinę oraz różnorodne
kamyki. Przejrzeliśmy nasze zapasy
przedmiotów dekoracyjnych. Z części
funduszy, uzyskanych w poprzednich
licytacjach, dokupiliśmy brakujących
materiałów. Pomysłów było wiele. Okazało
się, że każdy ma jakiś talent. Do tego trochę
czasu cierpliwości, uwagi. Powstały piękne
wianki, stroiki na stół, choinki, figurki

Mikołajów, reniferów, bałwanków,
skrzatów, zawieszki na choinkę i bombki.
Ukoronowaniem pracy były dwie Szopki
Bożonarodzeniowe wykonane z
materiałów naturalnych. Do licytacji
wystawiliśmy 20 przedmiotów, a pozostałe
ozdobiły pomieszczenie naszej Placówki.
Ze wszystkich dotychczasowych
Jarmarków udało nam się uzyskać około
1300 zł. Kwota może nie za duża, ale
bardzo przydatna w działalności naszej
Placówki. Korzyść finansowa cieszy, ale nie
to jest najważniejsze. Każda czynność
wykonywana ręcznie stymuluje
wyobraźnię i kreatywność. Ciągłe
poprawianie, zaczynanie od nowa i
czekanie na efekt końcowy uczą skupienia,
uwagi i cierpliwości. Świadomość, że
zrobiło się coś ładnego jest bezcenna.
Zajęcia manualne są w naszej Placówce
jedną z ważniejszych form pracy z dziećmi.

dzieciom i ich rodzicom. Szczególne
podziękowania należą się naszej Pani
sołtys za pomoc w postaci znalezienia
sponsora: Firmy Agro-Beef z Karkowa,
która ufundowała nam paczki i SuperDJ'a. Wielkie dzięki należą się również
Panu Pawłowi i jego żonie za świetne
poprowadzenie naszego balu.

W Dniu Płatka Śniegowego dzieci
postanowiły aktywnie uczcić to święto i na
chwilę zmieniły się w płatki śniegu. Nasza
sala była zimową krainą, a my płatkami
śniegu. Celem zajęć było utrwalenie
dotychczas zdobytej wiedzy na temat
właściwości śniegu oraz jego znaczenia w
życiu człowieka.

28 stycznia 2022 r. w Placówce
Wsparcia Dziennego w Karkowie, gmina
Chociwel odbył się Bal Karnawałowy.
Zabawa była przednia. Na naszym balu
nie zabrakło malowania twarzy,
warkoczyków, jak również pysznej waty
cukrowej, a przede wszystkim wspaniałej
muzyki. Oprawę muzyczną zapewnił nam
DJ, Paweł Gulczyński. Na koniec dzieci
otrzymały super paczki. Dziękujemy
wszystkim za przybycie, a szczególnie

Dzień Babci i Dziadka jest niebywale
fantastyczną okazją do świętowania. W
piątkowe popołudnie mogliśmy spotkać
się z babciami i dziadkami naszych
podopiecznych. Przygotowaliśmy się do
tego bardzo starannie. Udekorowaliśmy
pięknie salę, na stołach pojawił się słodki
poczęstunek, ciepła kawa i herbata. Nasi
wychowankowie włożyli całe swoje serca w

wykonanie portretów kochanych Dziadków.
Dzieci na tą okoliczność przygotowały
występ artystyczny. Wykonywane piosenki,
recytowane wierszyki oraz ręcznie robione
upominki sprawiły, że Dziadkowie poczuli
się tego dnia naprawdę wyjątkowo. I
pomimo stresu jaki towarzyszył nam
podczas występu, to wnuczęta zostały
nagrodzone ogromnymi brawami.
Atmosfera była uroczysta i pełna radości.

ważnych dla nich osób chętnie mówiły o
swojej babci i o swoim dziadku. W rundce
odpowiedzi na pytanie: „Co otrzymujesz od
dziadka i babci?” najczęściej wymieniały:
troskę, miłość, pamięć. Z kolei w pytaniu:
„Co ty dajesz babci i dziadkowi?”
wymieniały: pomoc, zainteresowanie,
radość.

Osoba babci i dziadka jest szczególnie
bliska i ważna w życiu wychowanków z
PWD TPD w Sokolnikach. Dzieci chętnie
podjęły się wykonania ich portretów lub
laurek dla nich. W rozmowie na temat

Babcie i dziadkowie odgrywają
wyjątkową rolę w życiu dziecka. Są
opiekunami, pocieszycielami, powiernikami, towarzyszami zabawy czy
pomocnikami. Dziadkowie zapewniają
wnukom bezwarunkową miłość i
akceptację, dają nam ciepło, poświęcając
swój czas. Chcąc uczcić ten wyjątkowy
dzień, a tym samym podziękować naszym
seniorom za to: że są, że się troszczą i
kochają, przygotowaliśmy w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Nr 2
TPD w Świnoujściu przepiękne laurki z
życzeniami oraz fikuśne figurki. Mamy
nadzieję, że będą one zawsze wywoływały
uśmiech na twarzach oraz przypominały o
naszej miłości i wdzięczności.

W połowie grudnia '21 dzieci z
Przedszkola TPD w Chwarstnicy
obchodziły Dzień Herbaty. Przedszkolaki
dowiedziały się jak powstaje herbata oraz
jak należy ją parzyć, aby wydobyć z niej
prawdziwy smak. Poznały różne rodzaje
herbat, zobaczyły różne przedmioty do
parzenia herbaty, a także różne dodatki do
herbaty. W tym dniu nie zabrakło zabaw
badawczych i eksperymentów: w jakiej
wodzie parzyć herbatę, co można dodać, do
czego służy zaparzacz, jak smakują różne
herbaty, jak wyglądają, jak pachną? Było
dużo wspaniałych wrażeń.

Tematem Zajęć Muzealnych, w których
uczestniczyli podopieczni PWD TPD na
Pomorzanach były ciekawostki
historyczne oraz najstarsze karty z dziejów
Szczecina. W czasie zajęć "Spotkanie z
historią – średniowieczny Szczecin", na
podstawie zgromadzonych eksponatów,
odtwarzaliśmy obraz życia ludzi
mieszkających w Szczecinie w latach 7221243.

Zdobyta wiedza oraz pokazane nam
przedmioty codziennego użytku stały się
inspiracją do naszego udziału w konkursie
pt.: "Malowane karty historii",
zorganizowanym przez Muzeum
Narodowe w Szczecinie. Zadaniem
konkursowym było zaprezentowanie w
formie plastycznej jednego dnia z życia
naszych przodków. Męska część Delfinków
szczególnie zainteresowana była
militariami. Po drugiej wizycie w Ratuszu
Staromiejskim czekała na nas
niespodzianka - przepyszny deser lodowy.

"Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i
młodzieży" to Projekt PEPCO realizowany
od października 2021 r. w PWD TPD na os.
Kasztanowym w Załomiu. W ramach tego
Projektu prowadzone są zajęcia taneczne,
sportowe, kulinarne oraz rękodzielnicze.
Okres ferii zimowych to czas najbardziej
sprzyjający szeroko pojętej aktywności
fizycznej. Dlatego program pracy Placówki
szczelnie wypełniony został różnymi
formami aktywizującymi. W zajęciach
uczestniczyły wszystkie te dzieci, które
pozostały na okres ferii w domu. W ramach
zajęć sportowych zorganizowany został
dwukrotnie wyjazd do Centrum Wodnego
"Laguna" w Gryfinie, wyjście na "Lodogryf"

Przerwa zimowa w zajęciach szkolnych
umożliwiła nam spędzenie kolejnej nocy w
Placówce. Na kolacje wspólnie
przygotowaliśmy domową pizzę, która
szybciutko znikała z talerzy. Tego wieczoru
zostały rozdane również nagrody w
konkursie plastycznym organizowanym
przez Zachodniopomorskie TPD w
Szczecinie. Nagrodzone zostały: Julia, Anna
oraz Daria. Nocne pogaduchy pozwalają
nam poznawać się coraz lepiej, a to wszystko
wpływa na atmosferę w grupie. Innym
razem wybraliśmy się pociągiem do
kręgielni w Stargardzie. Dla niektórych

Ferie w tym roku zaczęliśmy dosyć
nietypowo. Ze względu na zimową aurę, nasze
dzieci wymyśliły jak to zrobić, aby było
przytulnie, więc zbudowały swoją bazę, aby móc
odpocząć po planowanych konkurencjach.
Pierwszy był turniej gry w Makao, były
emocjonujące momenty, w których role
odwracały się w mgnieniu oka. Konkurs tańca
relaksacyjnego to było to, wszyscy doskonale się
bawili, a jednocześnie rozładowali emocje. Na
zakończenie karaoke z ulubionymi utworami.

oraz cztery spotkania taneczne z różnych
form tj. taniec towarzyski, HIP HOP i
formacja taneczna, która od roku prężnie
działa w naszej Placówce. Nie zawsze
potrzebny jest śnieg, żeby okres ferii
spędzić aktywnie!

podopiecznych była to pierwsza taka
przygoda. Po zaciętej rywalizacji na torze
zamówiliśmy gorącą pizzę. W dobrych
humorach wróciliśmy do domów.

To były już trzecie ferie zimowe w PWD
TPD Czarnogłowy od rozpoczęcia
Projektu "Nie ma jak w domu".
Wszechobecny, zjadliwy wirus trochę
przeszkadzał i nie pozwolił na
zorganizowanie wszystkich
zaplanowanych imprez. Mimo to nie
poddaliśmy się i Placówka działała,
stosując się do ogólnych zasad związanych
z epidemią Covid-19. Dzieci bardzo

siłowni zewnętrznej. Dzieci uczestniczyły
w dwóch wycieczkach na seanse filmowe
do Szczecina. Wyjazdy finansowane były
przez Urząd Gminy w Przybiernowie.
Ferie zakończyły się wesołą zabawą przy
muzyce i smacznym poczęstunku.
Dziękujemy pani instruktor GOK,
Katarzynie Kowalak oraz Urzędowi
Gminy w Przybiernowie za wsparcie w
zorganizowaniu czasu wolnego podczas
ferii zimowych.
chętnie uczestniczyły w zajęciach
plastycznych, rękodzielniczych i
kulinarnych. Każdy mógł wybrać własną
formę aktywności. W pierwszym tygodniu
ferii naszą Placówkę odwiedziły panie
policjantki z Komendy Powiatowej Policji
w Goleniowie. Odbyła się pouczająca
pogadanka na temat bezpiecznego
zachowania się w różnych sytuacjach: na
drodze, podczas zabaw zimowych,
spotkania z agresywnym psem. Śniegu i
mrozu jak zwykle zabrakło, ale przy
sprzyjającej pogodzie spacerowaliśmy po
okolicy, korzystaliśmy z placu zabaw i

Dziecięca ciekawość jest czymś
normalnym i czymś, co powinniśmy rozwijać,
a nie poskramiać. Od pierwszych dni życia
poznajemy otaczający nas świat wszystkimi
zmysłami, chcemy poznawać odpowiedzi
nawet na najtrudniejsze pytania. Obserwując
naszych podopiecznych i reagując na ich
potrzeby, staramy się organizować i stwarzać
jak najwięcej sytuacji, które wniosą nowe

doświadczenia oraz możliwości poznania
nieznanego. I tak, ostatnio, pod opieką Pana
informatyka, poznawaliśmy budowę twardego
dysku. Jakie wnioski? Rozłożyć się da, ale w
drugą stronę niestety już nie. Ale pomimo to
był to ciekawie spędzony czas i naprawdę warto
było poeksperymentować.

Oj działo się, działo! Odbyły się m.in.
Zajęcia Kulinarne podczas, których powstał
przysmak karnawałowy, przepyszne faworki.
Jak karnawał, to oczywiście maski
karnawałowe przy wykonywaniu, których
dzieci wykazały się ogromnym
zaangażowaniem, pomysło-wością i
kreatywnością. Spora dawka ruchu podczas,
cotygodniowych zajęć z integracji
sensorycznej. Zajęcia rękodzielnicze,
podczas których podopieczni wykonali
zimowy las w słoiku. Tydzień zakończyliśmy
relaksując się podczas bajki "Krudowie".

I gdzie ten śnieg? Planowaliśmy lepienie
bałwana, śnieżne zabawy, a tu klapa ...
Pogoda nas oszukała. Ale od czego nasza
kreatywność. W placówce udowodniliśmy,
że jeżeli chcemy, to potrafimy w ciekawy
sposób spędzić czas. Oprócz wypraw do
Muzeum Delfinki świetnie się bawiły.
Obejrzeliśmy piękny film o przyjaźni
„Chłopiec i pingwin”. Podczas projekcji
filmu mieliśmy narysować zakończenia
przygód bohaterów. Z tym zadaniem
najlepiej poradził sobie Piotr, który
świetnie odgadł to, jak skończą się losy
chłopca i pingwinka. Świetnie bawiliśmy
się przy grze Guess What!. Co prawda, nie
wszyscy dobrze odgadywali, ale zabawa
była wyśmienita. Niektórych pochłonęła
zabawa w linie komunikacji miejskiej –
nasz autorski pomysł. Odkryciem
kulinarnym ferii okazała się kawa Inka,
która podbiła nasze podniebienia. Okazało
się, że mimo niesprzyjającej pogody
świetnie spędziliśmy wspólnie czas.

W SPWD Nr 2 TPD w Świnoujściu w
Nowy Rok wchodzimy urodzinowo!
Urodziny Kornelii uczciliśmy śpiewając
głośno „100 lat, 100 lat !” oraz składając
pełne ciepła i serdeczności życzenia.
Pamiętaliśmy również o prezencie, który
dodatkowo sprawił dużo radości i
uśmiechu. W tak niecodziennej atmosferze
mogliśmy celebrować ten dzień przy
wspólnym stole, na którym nie zabrakło
oczywiście ciast, cukierków i innych
słodkości. Tego typu uroczystości
zapewniają dzieciom również wyjątkowe,
społeczno-poznawcze korzyści.
Podchodzenie do urodzin w sposób
wyjątkowy i szczególny jest dowodem na
to, jak duże znaczenie ma dla nas osoba,
której to święto dotyczy. Dlatego też
staramy się zawsze wyróżnić wszystkie te
niezwykłe dni, by stały się radosnym i
niezapomnianym wspomnieniem.

Żeby stać się Świętym Mikołajem i
sprawić przyjemność koledze, trzeba było
najpierw go dobrze poznać. Każdemu
została przypisana karta z Asem. Po jej
wylosowaniu dzieci dobrały się w pary, w
których podczas rozmów poznały
upodobania kolegi z pary. Po otrzymaniu
styropianowych bombek, dostępnymi
kolorowymi materiałami, przyozdobiły je
najpiękniej jak tylko potrafiły. Wręczenie
swojej kolorowej bombki nastąpiło w
momencie ogłoszenia hasła: "Potrafimy
wręczyć prezent wyjątkowej osobie".
Każdy As otrzymał prezent od drugiego Asa,
za który pięknie podziękował. Miejmy
nadzieję, że w różnych innych sytuacjach
dzieci będą potrafiły zarówno obdarować
inna osobę jak i pokazać swoją radość z
otrzymanego prezentu.

kochają te ważne dla nich osoby. Niezwykle
cenią sobie ich przyjaźń, pomoc, zaufanie i
przekazywanie tradycji rodzinnych.
Pomysłów na zajęcia i upominki było
mnóstwo. Jednak ostatecznie
zdecydowaliśmy się na piękne, kolorowe,
zdobione laurki-boxy wykonane
własnoręcznie przez dzieci. Przygotowywanie podarunków było świetną okazją do
wykazania się kreatywnością. Podczas tych
zajęć dzieci mocno się zaangażowały i
ćwiczyły wiele zmysłów.
Wszyscy doskonale znają daty 21 i 22
stycznia, ponieważ w te dni swoje święto
mają nasze kochane Babcie i nasi
wspaniali Dziadkowie. Wszystkie dzieci z
Placówki Wsparcia Dziennego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, z wielkim
zaangażowaniem, przystąpiły do
przygotowania upominków dla swoich
„dziadków”. Nasi podopieczni oprócz
pracy twórczej chętnie opowiadali za co

Klocki konstrukcyjne stały się, w ostatnim
okresie, jedną z ulubionych zabawek
edukacyjnych naszych podopiecznych. Nie
bez powodu! Nieskończone możliwości
wznoszenia budowli z klocków sprawiają, że
świetnie pobudzają one wyobraźnię i
kreatywność każdego młodego człowieka.
Plastikowe klocki konstrukcyjne to zabawka
po jaką, wbrew obiegowej opinii, z
przyjemnością sięgają nie tylko chłopcy.
Budowle z kolorowych klocków z chęcią
tworzą również dziewczynki. Klocki
konstrukcyjne, zapewniają naukę przez
zabawę, zaspokajają te ważne dziecięce
potrzeby. Oprócz pobudzania kreatywności,
te kolorowe zabawki edukacyjne, stanowią
świetny trening dla małych dłoni, uczą
cierpliwości i precyzji oraz kształtują
pewność siebie i samodzielność dziecka.
Ponadto rozwijają wyobraźnię oraz zmysł
przestrzenny, co stanowi ważny aspekt
rozwoju percepcji młodego człowieka.

Termin depresja - niezwykle rozpowszechniony w
codziennym języku – zazwyczaj używany jest do
nazwania normalnej reakcji na trudne wydarzenie.
Często zdarza się, że młody człowiek odczuwa smutek po
przeżyciu zawodu miłosnego lub po nieudanym
podejściu do egzaminu. Depresja jako choroba, lub
inaczej klinicznie rozpoznany zespół depresyjny, to
długotrwały, szkodliwy i poważny stan charakteryzujący
się nadmiernym obniżeniem nastroju oraz innymi
objawami psychicznymi, behawioralnymi i fizycznymi.
Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży, poza
kilkoma różnicami, rozpoznaje się na podstawie
kryteriów przyjętych do diagnozowania depresji
dorosłych. Dzieci, podobnie jak dorośli, mogą
doświadczać nastroju, który potocznie określa się jako
depresję. Dzieje się tak, gdy doznają one frustracji,
rozczarowania lub kiedy przeżywają smutek związany ze
stratą w ich życiu. Te trudne uczucia, wywołane rożnymi
sytuacjami, zazwyczaj dość szybko mijają. Są jednak
dzieci, które przez długi czas przeżywają smutek, z
którym nie mogą sobie poradzić. Można powiedzieć, że
cierpią z powodu depresji – choroby, którą do niedawna
rozpoznawano jedynie u dorosłych. Dawniej depresja nie
była u dzieci zauważana, ponieważ nie pytano ich o
nastroje czy uczucia. Również dzisiaj nie uda się
rozpoznać depresji, jeżeli nie porozmawiamy z
dzieckiem o jego samopoczuciu, nastroju, problemach.
Ponieważ dzieciom jest trudniej, niż dorosłym, nazywać
swoje uczucia, częściej wyrażają je w zachowaniach,
które bardziej przyciągają uwagę otoczenia niż ciche
wewnętrzne cierpienia.
Obecnie wiemy, że zarówno dzieci spokojne,
wycofane, jak i drażliwe, kierowane do specjalistów w
związku ze "zły zachowaniem", mogą cierpieć z powodu
depresji. U jednych i drugich mogą wystąpić zaburzenia,
których następstwem są liczne negatywne skutki:
pogorszenie przystosowania społecznego, trudności w
nauce, niekiedy zwiększone ryzyko samobójstwa.
Należy więc zwrócić szczególną uwagę na
typowe, występujące tylko u dzieci objawy
depresji. A są to:
– trudności w funkcjonowaniu szkolnym, np.
częste spóźnienia, zwiększona absencja,
opuszczanie zwłaszcza pierwszej lekcji,
unikanie lekcji, na których przewidziany jest
sprawdzian, wycofanie z aktywnego udziału
w lekcjach, brak przygotowania do lekcji,
– trudności w usiedzeniu bez ruchu,
niespokojne kręcenie się, niepokój
manipulacyjny, np. pociąganie lub skręcanie
włosów, skubanie skóry, fragmentów
garderoby czy innych przedmiotów, co
często pozostaje w wyraźnym kontraście z
ogólnym spowolnieniem psychoruchowym
oraz monotonnym często bardzo cichym i
skąpym sposobem wypowiadania się,
- nagłe wybuchy złości, częste uskarżanie się i
pretensje lub trudna do wyjaśnienia
drażliwość,

- wzmożona płaczliwość,
- widoczne przejawy napięcia, niepokoju czy
lęku,
- odmowa współpracy oraz zachowania
aspołeczne,
- sięganie po alkohol i narkotyki,
- skargi na bóle różnych części ciała, np. głowy,
ramion, nóg, brzucha, pomimo braku
przyczyny somatycznej.
Młodsze dzieci mogą, częściej niż młodzież i dorośli,
skarżyć się na objawy fizyczne, częściej też reagują
drażliwością. Natomiast symptomami występującymi u
dzieci starszych, częściej niż u młodszych, mogą być na
przykład: poczucie bezradności, braku nadziei czy
poczucie winy.
UWAGA WYCHOWAWCO!
Jeśli u dziecka w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym zauważysz: drażliwość,
apatię, brak zainteresowania czynnościami,
które wcześniej sprawiały mu przyjemność,
niechęć do współpracy, brak łaknienia,
nawracające skargi na bóle brzucha, głowy, nóg,
itp., wycofanie z aktywności lub zachowania
mające na celu zwrócenie na siebie uwagi.
Natomiast jeśli u nastolatka zauważysz częste
wybuchy złości, wycofanie z kontaktów
społecznych, zaniedbania higieniczne,
wypowiedzi na temat śmierci, bezsensu życia,
braku nadziei i planów na przyszłość, utratę
apetytu lub przeciwnie bardzo nasilony apetyt,
wyraźny spadek, bądź przyrost masy ciała,
skargi na brak snu lub nadmierną senność,
trudności w realizacji wymagań szkolnych.
Koniecznie zasygnalizuj to rodzicom, powiedz
im, że ich dziecka może dotyczyć problem
depresji i zachęć do skonsultowania się z
lekarzem.
Rola wychowawcy PWD.
W dzisiejszych czasach, kiedy dzieci wiele godzin
dziennie spędzają w przedszkolu, szkole, a później w
Placówce Wsparcia Dziennego, to właśnie uważny
nauczyciel i wychowawca PWD może być pierwszą
osobą, która zauważy niepokojące objawy. Należy
pamiętać, że zarówno dziecko ciche, wycofane,
wyglądające na smutne lub przygnębione, jak i dziecko
drażliwe, sprawiające problemy wychowawcze, może
cierpieć z powodu depresji. Wychowawca powinien w
sposób spokojny i życzliwy porozmawiać z dzieckiem o
jego samopoczuciu i problemach. Należy unikać
szorstkiego, krytycznego podejścia i stawiania wysokich
wymagań, warto okazać serdeczność, chęć zrozumienia i
bezwarunkowy szacunek.

W ramach realizowanych zajęć
kulinarnych, podopieczni Specjalistycznej
Placówki Wsparcia Dziennego nr 2 TPD w
Świnoujściu, postanowili wypróbować
swych sił i umiejętności w pieczeniu chleba.
Przed przystąpieniem do zadania
omówiliśmy wszystkie składniki podane w
przepisie oraz przeanalizowaliśmy cały
proces powstawania chlebowego ciasta.
Odpowiednio przygotowani teoretycznie
ochoczo rozpoczęliśmy pracę. Połączyliśmy
Pod koniec stycznia, w Przedszkolu TPD
w Wapnicy, odbył się bal karnawałowy w
stylu Avatara. Dzieci, przy pięknej scenerii,
zaprezentowały wspaniałe stroje postaci
Avatara. Zabawa była przednia.

mąkę, drożdże i przyprawy z ciepłą wodą.
Mieszaliśmy, mieszaliśmy i gotowe! Już
tylko wlać do foremek i do piekarnika. Po
godzinie delektowaliśmy się chrupiącym
chlebem z masłem. Taka forma zajęć
bardzo spodobała się naszym
podopiecznym, którzy bawiąc się i
integrując nabyli kolejną praktyczną
umiejętność.

W naszej Palcówce nie zwalniamy tempa.
W ramach Warsztatów Kulinarnych Pepco
wypiekamy i dekorujemy przepyszne
pierniki wg tradycyjnych przepisów oraz
maślane ciasteczka o kształtach ulubionych
bohaterów. Podczas Zajęć
Socjoterapeutycznych podróżujemy
odwiedzając zabytkowy Zamek Książąt
Pomorskich w Szczecinie oraz spełniamy się
zarówno jako modele jak i fotografowie w Be
Happy Museum. Moi drodzy, ale to nie
wszystko. W trakcie zajęć z Aflatoun nie
tylko zdobywamy wiedzę na temat

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to
dzień niezwykły, często wyczekiwany przez
wiele tygodni. W połowie stycznia, od rana, w
Przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie:
wróżki, królewny, księżniczki, motylki,
policjanta itp. Na tę wyjątkową okazję
zaprosiliśmy do prowadzenia balu wodzireja,
który skoczną i rytmiczną muzyką zachęcał
dzieci do tańca. Nie zabrakło również
konkursów. Na sali, podczas pląsów, robiło
się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło,
uśmiech nie znikał z twarzy. Największy
zachwyt wywarł na dzieciach Mikołaj, który
przybył z workiem prezentów. Wspólna
zabawa przyniosła wszystkim wiele radości.
Dziękujemy dzieciom i Rodzicom za
zaangażowanie w przygotowaniu pięknych
strojów i słodkiego poczęstunku.

oszczędzania, ale także szyjemy swoje
portfele, w których będziemy mogli
przechowywać zdobyte oszczędności. U
nas nie da się nudzić. W wolnych chwilach:
dokarmiamy ptaki, zostawiając im na
drzewach ekologiczne karmidełka,
tworzymy różne postacie z masy Playmais
oraz projektujemy biżuterię z glinki Fimo.
A wiele zajęć jeszcze przed nami.

W grudniu 2021 r. rozstrzygnięto
Konkurs Plastyczny zorganizowany przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Odział Regionalny w Szczecinie,
pod hasłem "Zdrowo i aktywnie spędzam
czas wolny". Konkurs, którego celem było
wspieranie działań i możliwości twórczych
dzieci, rozwijanie wyobraźni dziecięcej,
doskonalenie umiejętności wyrażania siebie
poprzez sztukę, rozwijanie wrażliwości
estetycznej i umiejętności plastycznych oraz
uwrażliwienie na potrzeby innych, zgodnie z
działalnością TPD był skierowany do
uczniów Szkół Podstawowych, klas I–III
oraz do wychowanków Placówek Wsparcia
Dziennego TPD. Z nadesłanych 66 prac, 34
pochodziły ze Szkół Podstawowych ze
Szczecina, m.in.: SP 37, 61, 10 i 39. Pozostałe
prace powstały w Placówkach Wsparcia
Dziennego TPD w Rogowie, Kartlewie,
Ciemniku, Ściennem, Ińsku, Lubieniewie,
Suchanówku oraz Gostyniu. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za udział w
Konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

Głównym celem działalności Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci jest pomoc dzieciom i ich rodzinom. Nasze
zadania obejmują działalność pożytku publicznego
m.in. w zakresie upowszechniania i ochrony praw
dziecka, pomocy społecznej kierowanej do rodzin
będących w trudnej sytuacji życiowej. Staramy się
zapobiec wychowywaniu się dziecka poza rodziną
biologiczną. Czynimy to poprzez udzielanie pomocy
rodzicom lub opiekunom prawnym w sprawowaniu
opieki nad dzieckiem oraz prowadzenie poradnictwa
rodzinnego i prawnego. Jesteśmy Organizacją o ponad
100-letniej tradycji, która w dzisiejszych czasach
również liczy na Państwa pomoc. Jak to zrobić? Nic
prostszego. Wystarczy przekazać nam ustawowy 1 % z
Państwa podatków. Dzięki tym wpłatom będziemy
mogli pomagać dzieciom i ich rodzinom, które znajdują
się w trudnej sytuacji życiowej. Państwa dobra wola i
otwarte serca pomogą nam w przeciwdziałaniu
uzależnieniom i patologii społecznej. Razem zadbamy o
zdrowie młodego pokolenia. Otoczymy młodych ludzi
opieką psychologiczną i pedagogiczną. Będziemy
wspierać i upowszechniać kulturę fizyczną, sport i
turystykę.
Pamiętajmy! Wspólnie możemy ochronić dzieci
przed patologią, ubóstwem, wykluczeniem społecznym
oraz bezprawnym wykorzystywaniem ich pracy.

