Pory roku.
Pory roku w naturalny sposób wyznaczają
Naszą aktywność. Wprowadzenie, więc w tak
naturalne ramy, treści związanych z
matematyką, pozwala dziecku lepiej
przyswoić trudniejszy materiał.
Wykorzystywane pomoce dydaktyczne,
nierozerwalnie związane z daną pora roku, to
konkret, na którym powinno się pracować z
dzieckiem.
Cookart.
Gotowanie to proces. Umiejętne wybranie
produktów, odpowiednie przygotowanie
zakupionych specjałów i równie ważne
przedstawienie potrawy czyli jej podanie to
elementy tego procesu, a w zasadzie sztuki.
Ale jest coś co jest wartością dodaną i dzieje

Powoli zbliża się powrót do szkoły, te
ostatnie dni wakacji dzieci z PWD TPD
Suchanówko wykorzystują w pełni.
Spacerkiem wybraliśmy się do pobliskiej
miejscowości na pyszne lody, każdy z
uczestników mógł wybrać swój ulubiony smak.
W czasie niepogody nasi artyści stworzyli
wspólnie piękny plakat przedstawiający pracę
rolników podczas żniw oraz tęczowe chmurki,
które będą zdobiły okna naszej Placówki. Dużą
popularnością cieszy się gra w twistera, dzieci
chętni gimnastykują się podczas tej zabawy.

się równolegle. To wartość społeczna
aktywności, jaką jest wspólne gotowanie w
grupie. To naturalne zdobywanie
najważniejszych umiejętności społecznych,
dających poczucie sprawczości i
samodzielności.
Świadomość ciała, kontakt,
komunikacja.
Zajęcia prowadzone metodą Knillów to
przede wszystkim dzielenie przestrzeni z
innymi i nawiązywanie dzięki temu bliskiego
kontaktu, który jest fundamentem do
nabywania świadomości własnego ciała,
świadomości przestrzeni i działania w niej, a
tym samym lepszego komunikowania się z
innymi w tejże przestrzeni.

Jako nowo powołany Rzecznik Praw
Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w
Szczecinie pragnę, na łamach naszego
czasopisma, cyklicznie spotykać się z
rodzicami, aby podzielić się z Państwem
najciekawszymi opracowaniami
dotyczącymi dzieci oraz ich praw, a także
problemów z jakimi się borykają w szkole,
domu i w środowisku rówieśniczym. My,
dorośli, często nie zdajemy sobie sprawy z
ogromu cierpienia naszych pociech
wywołanego z pozornie, według nas,
błahego powodu. Dlatego pierwszym
ważnym tematem będą relacje
dziecko–rodzic.
Czego dzieci nam nie mówią ...
1. Nie krzycz na mnie. Boję się wtedy
Ciebie i myślę, że skoro na mnie krzyczysz
to ze mną musi być coś nie tak.
2. Słuchaj mnie. Kiedy opowiadam Ci o
tym co dla mnie ważne, patrz mi w oczy.
Czuję wtedy, że ja i moje sprawy są dla
Ciebie ważne.
3. Pozwól mi dorastać w moim własnym
tempie. Nie zmuszaj mnie do robienia
rzeczy, na które mam jeszcze czas.
Pamiętaj, że jestem dzieckiem i najlepiej
odkrywam świat poprzez zabawę.
4. Uwielbiam, kiedy spędzasz ze mną
czas. Jesteś w dobrym humorze, bawisz się
ze mną, śmiejemy się i tworzymy piękne
wspomnienia, do których z przyjemnością
będę wracał.
5. Nie porównuj mnie do rodzeństwa,
czy rówieśników. Czuję się wtedy gorszy, a
tak bardzo potrzebuję Twojej akceptacji.
6. Przytul mnie, kiedy jest mi smutno.
Pozwól mi płakać. Nie mów mi, że chłopcy
nie płaczą, że jestem beksą i że powinienem
być w dobrym nastroju. Moje uczucia są
prawdziwe. Tak samo jak Twoje.
7. Naucz mnie dbania o swoje potrzeby.
Wyśpij się, odpocznij, realizuj swoje
zainteresowania, spotykaj się z

przyjaciółmi. Pokaż mi, że bycie rodzicem i
spędzanie czasu z dzieckiem może być
źródłem radości. Naprawdę nie chcę widzieć
jak cierpisz i poświęcasz się dla mnie, a
później jesteś zdenerwowany i
sfrustrowany. Martwię się wtedy, że to
przeze mnie.
8. Bądź przy mnie kiedy się boję. Nie
wyśmiewaj się z moich dziecięcych lęków.
Powiedz mi, że też kiedyś się bałeś
ciemności i pozwól mi trzymać latarkę przy
poduszce.
9. Kochaj mnie dlatego, że jestem. Nie
dlatego, że szybko biegam, recytuję wiersze
jestem „grzeczny”. Kochaj mnie także
wtedy, kiedy popełniam błędy i potrzebuję
Twojego wsparcia. Potrzebuję być pewny, że
kochasz mnie wtedy kiedy coś mi wyjdzie.
10. Okazuj miłość swojemu
partnerowi/partnerce. To od Was uczę się
rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z
trudnymi sytuacjami oraz zrozumienia
czym jest prawdziwa miłość.
11. Pamiętaj, że najprawdopodobniej
przejmę Twoje przekonania o mnie samym,
o innych ludziach, o życiu. Znajdź czas, aby
zastanowić się, czy Twoje przekonania są
prawdziwe i czy będą mi służyć. Jeżeli
myślisz, że ludzie są źli i wykorzystują
innych, w życiu będzie mi trudniej i będę
nieufny.
12. Wiem, że kochasz mnie i starasz się
dla mnie ze wszystkich sił. Pokaż mi, że
gorsze dni i drobne potknięcia są częścią
życia. Wyciągnij wnioski, zadbaj o swoje
samopoczucie i wybacz sobie. Dzięki temu
nauczę się reagować podobnie.
13. Uśmiechaj się do mnie. Twój szczery
uśmiech działa na mnie kojąco. Czuję się
bezpieczny i kochany.
Wsłuchajmy się zatem w słowa, których
nasze dzieci nie wypowiadają.

W piękny, słoneczny dzień wrześniowy,
grupa "Żabek" obchodziła Dzień
Marzyciela. Jest to święto każdego z nas. W
tym dniu nasze Żabki chodziły z głowami w
chmurach niczym Dyzio Marzyciel.
Mogliśmy wspólnie usiąść i bujać w
obłokach. Posypani magicznym pyłem
wędrowaliśmy po Magicznej Krainie.
Przez różowe okulary staraliśmy się

dostrzec bajkowy, zaczarowany świat.
Dzieci z wielkim entuzjazmem opowiadały o
swoich marzeniach. Z Krainy Marzeń
wracaliśmy tanecznym krokiem. Żabki już
doskonale wiedzą, że te duże i małe
marzenia są do spełnienia, wystarczy tylko
chcieć.

Zygmunt Pyszkowski - prezes
Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie,
wice-prezes Zarządu Głównego TPD w
Warszawie.

Jak ważnym i nieodzownym
zadaniem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
jest organizacja wypoczynku świadczą
karty naszej historii.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego,
jak ważny jest w życiu każdego człowieka
odpowiedni wypoczynek. Chwile
wytchnienia, oderwanie się od
codzienności, zmiana otoczenia i
środowiska, odreagowanie stresów to
elementy korzystnie wpływające na
zdrowie psychofizyczne. Dlatego też,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od
początku swej działalności kładło
ogromny nacisk na organizowanie
wypoczynku dla swoich podopiecznych.
Akcję Letnią zapoczątkowało Robotnicze
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w
Warszawie w 1924 roku, czyli w okresie
międzywojennym. W koloniach
uczestniczyło wówczas 95 dzieci. Cztery
lata później RTPD zapewniło wypoczynek
1783 dzieciom. Z kolonii tych korzystały
przede wszystkim dzieci z zakładów i
ognisk prowadzonych przez RTPD.
Wojna przerwała akcję kolonijną
Towarzystwa. Tuż po wojnie
zapotrzebowanie na wakacyjny
wypoczynek dla dzieci był wyjątkowo
duży. Liczba dzieci, którymi tradycyjnie
już zajmowało się Towarzystwo znacznie
wzrosła, zwłaszcza osieroconych,
niedożywionych, zaniedbanych pod
względem opiekuńczym i
wychowawczym. W 1948 r. RTPD
prowadziło kolonie już dla prawie 62 tys.
dzieci.
Pomimo wielu politycznych
zawirowań Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
zajmowało się i nadal zajmuje organizacją

wypoczynku zarówno letniego jak i
zimowego.
Od wielu lat na zlecenie Gminy
Miasto Szczecin i Wojewody
Zachodniopomorskiego oraz
Samorządów Gmin woj.
Zachodniopomorskiego Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci organizowało kolonie
letnie, które odbywały się zarówno nad
morzem (Łukęcin), jak i w górach
(Kowary i Rzeczka). Pandemia i związane
z nią ograniczenia uniemożliwiły
organizację tego typu przedsięwzięć.
Jednak trudna sytuacja naszych dzieci,
długotrwała izolacja, nauka zdalna, brak
kontaktów rówieśniczych sprawiła, że nie
można było całkowicie zrezygnować z
oferty wakacyjnej. Dlatego też, wspólnie z
Wydziałem Polityki Społecznej UM
Szczecin wdrożyliśmy w życie akcję
„Wypoczynek w Miejscu Zamieszkania”,
którą w formie pilotażowej
przeprowadziliśmy w 2020 r.
Pomysł okazał się strzałem w
dziesiątkę. W tym roku Akcja Letnia
ruszyła pełną parą. Wszystkie
szczecińskie Placówki Wsparcia
Dziennego zorganizowały po dwa
turnusy, w których łącznie uczestniczyło
ponad 300 dzieci i młodzieży. Program
wypoczynku był niezmiernie bogaty i
atrakcyjny. Wszystko po to, by
zrekompensować podopiecznym
wielomiesięczną izolację i związany z nią

brak ruchu, brak kontaktów rówieśniczych
i szarość codzienności w tym przedziwnym
czasie. Tym sposobem zadbaliśmy o
zredukowanie wszelkiego rodzaju napięć,
stresów i negatywnych emocji. Wakacyjny
czas stał się formą terapii i powrotu do
normalności zarówno dla dzieci, jak i ich
rodziców. Podczas realizacji wypoczynku
nie zabrakło zajęć socjoterapeutycznych i
warsztatów wielotematycznych, wyjść do
kina, teatru oraz wycieczek
krajoznawczych. W ramach wypoczynku
zadbaliśmy nie tylko o strawę duchową.
Każdego dnia, każdy uczestnik otrzymywał
dwa posiłki: śniadanie i obiad, a także
przekąski w postaci owoców i soków.
Wypoczęty i zrelaksowany człowiek, to
zdrowy człowiek, dlatego wierzę, że kolejna
Akcja Letnia przyniosła wiele korzyści w
umysłach i formie fizycznej naszych
podopiecznych. Mam nadzieję, że pełni
zapału i werwy powrócą do swoich
obowiązków szkolnych. Życzę wszystkim
młodym ludziom samych sukcesów w
nowym roku szkolnym, a ich rodzicom
wytrwałości, cierpliwości i wiary w swoje
pociechy, której tak często nam wszystkim
brakuje. Mam nadzieję, że sytuacja
epidemiologiczna w naszym kraju pozwoli
na realizację zajęć szkolnych ponownie w
trybie stacjonarnym oraz że rok szkolny
2021/2022 będzie wyczekiwanym
powrotem do normalności. Czego nam
wszystkim, z całego serca życzę.

W połowie września braliśmy udział w
ważnym wydarzeniu w naszej miejscowości.
Nastąpiło podsumowanie Projektu
"Rewitalizacja szansą na aktywną integrację"
prowadzonego przez Koszalińską Agencję
Rozwoju Regionalnego. Tuż obok naszej
Placówki TPD powstało piękne, przyjemne i
bezpieczne miejsce do wypoczynku dla
młodszych i starszych mieszkańców naszej wsi i
okolic. Przez cały okres wakacji z okien naszego
Ogniska obserwowaliśmy postępy prac w
modernizacji terenu. Zniknęły dzikie chaszcze i
śmieci oraz wyrównano teren. Wolontariusze
wykonali trzy place z kostki brukowej, na
których zainstalowano ławki i stoły biesiadne.
Cały teren został ogrodzony i oświetlony.
Posadzono nowe krzewy, a w donicach kwiaty.
Teraz mamy już świetne warunki do odpoczynku
na świeżym powietrzu: plac zabaw, boisko do
piłki siatkowej, a wkrótce powstanie również
siłownia. Wszystko to dzięki mieszkańcom wsi,
którzy w swoim wolnym czasie i nieodpłatnie
wykonali wszystkie niezbędne prace. Z okazji
zakończenia Projektu uczestniczyliśmy w
imprezie animacyjnej na nowym miejscu. Była
dobra muzyka, tańce, konkursy i zabawy oraz
smaczny poczęstunek. Dziękujemy wszystkim
wolontariuszom, sponsorom, pani wójt Lilii
Ławickiej, a szczególnie naszemu wychowawcy
Kazimierzowi Kazimierczukowi, który był
pomysłodawcą i liderem tego Projektu.

Gry edukacyjne mają pozytywny wpływ
na rozwój osobisty dzieci. Dzięki nim
możliwa jest nauka poprzez zabawę. Taki
sposób zdobywania wiedzy i umiejętności
jest traktowany przez dzieci zupełnie
inaczej, ponieważ nie kojarzy się z
przykrym obowiązkiem, ale czystą
przyjemnością.

Dlatego też nasi podopieczni każdą
wolną chwilę poświęcają różnorodnym
grom i zabawom uczącym logicznego
myślenia, będących jednocześnie
znakomitą formą spędzania czasu
wolnego. Ten sposób edukacji
wykorzystujemy również podczas zajęć
logopedycznych, w trakcie których dzieci
nie tylko rozwijają mowę spontaniczną, ale
mogą wykazać się jednocześnie swoim
zasobem słownictwa.

Wakacje to dla Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci czas wytężonej pracy.
Ponieważ wiemy, jak ważny w życiu
młodego człowieka jest wypoczynek,
dlatego też w tym czasie podejmujemy
odpowiednie działania mające na celu
organizację wspaniałych wakacji dla
naszych podopiecznych. Rok 2021, tak
jak i poprzedni przejdzie do historii za
sprawą pandemii, która ogarnęła cały
świat. Wszystko to co do tej pory
stanowiło normalne życie: nauka w
szkołach, swobodne przemieszczanie
się, spotkania towarzyskie, organizacja
wycieczek, kolonii itp. stało się nagle
trudne do realizacji. Przez wiele
miesięcy nasz świat nagle się zatrzymał,
musieliśmy odizolować się od siebie,
przenieść pracę i naukę do domów. Ten
czas był niezmiernie trudny zwłaszcza
dla najmłodszych. Brak kontaktu z
rówieśnikami, nauczycielami, brak
rozrywki, jedynie ta wirtualna.
Wszystko to wprowadziło ogromny
chaos w umysłach dzieci.
Dlatego też tegoroczna organizacja
wypoczynku, tak jak i w poprzednim
roku należała do zadań priorytetowych
Towarzystwa. Dzięki ogromnemu
wsparciu Urzędu Miasta Szczecin
mogliśmy we wszystkich Placówkach

zorganizować akcję letnią pod hasłem
„Wypoczynek w miejscu zamieszkania”.
Z tej formy wypoczynku skorzystało
ponad 300 dzieci ze Szczecina. Dzięki
hojności włodarzy program naszych
"półkolonii" był niezmiernie bogaty. W
tym roku także postawiliśmy na edukację
turystyczną organizując wiele ciekawych
wycieczek krajoznawczych, między
innymi odwiedziliśmy: Kołobrzeg,
Łukęcin, Świnoujście, Trzęsacz, byliśmy
także w Poznaniu. W programach
wycieczek nie zabrakło takich atrakcji
jak: zabawa w Centrum Rozrywki
„Majaland” w Kownatach, przejazd
kolejką wąskotorową z Gryfic do
Trzęsacza, pobyt w poznańskim ZOO,
zajęcia warsztatowe w „Wiosce Słowian i

Wikingów” w Wolinie, poznanie historii
I Wojny Światowej podczas pobytu w
Forcie Gerharda w Świnoujściu,
zwiedzanie niezwykle interesującego
Muzeum tajnej broni rakietowej V-3
oraz zabawa w wiosce „Dziki Zachód” w
Zieleniewie. We wszystkich Placówkach
Zachodniopomorskiego Oddziału
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
odbywały się wakacyjne zajęcia,
warsztaty, wyjścia do kina, pikniki oraz
imprezy sportowe. Łącznie w naszym
województwie z ofert skorzystało ok.
1500 dzieci i młodzieży.
Wakacje w miejscu zamieszkania,
choć na miejscu, a popołudniu w
domowych pieleszach, stanowią świetne
rozwiązanie problemu dzieci
pozostających w domach. Choć na
miejscu, to jednak każdego dnia gdzie
indziej, to moc przygód przeżytych
każdego dnia, to odkrywanie swojego
najbliższego otoczenia, poznawanie
piękna regionu, to lepsza integracja
grupy. Taka forma organizacji
wypoczynku, idealny czas dla
wychowawców pracujących przez cały
rok z wychowankami pozwalający na
lepsze poznanie swoich podopiecznych.

Pierwszy dzień jesieni natchnął
podopiecznych Placówki Wsparcia
Dziennego TPD z Suchanówka do
stworzenia artystycznej kreacji.
Wykorzystaliśmy nazbierane na spacerze
kolorowe liście, kasztany, szyszki oraz
jarzębinę, aby powstała piękna jesienna
suknia. Uzupełnieniem zajęć w Placówce
było wykonanie farbami plakatowymi
kolorowych drzew, które zdobią ściany
naszej Świetlicy. Następnie wyszliśmy na
pobliski plac rekreacyjny gdzie wspólnymi

Terapia ręki polega na usprawnianiu
precyzyjnych ruchów dłoni i palców
mających na celu zaangażowanie całej
kończyny górnej do wykonywania
różnorodnych zadań. Najważniejszym
zadaniem to osiągnięcie przez dziecko
samodzielności w podstawowych
czynnościach życia codziennego tj.:
ubieranie się, spożywanie posiłków.
Dobrze kształtująca się motoryka ręki
jest także potrzebna do tego, by dziecko
mogło opanować umiejętności
przedszkolne i szkolne: rysowanie,
malowanie, wycinanie nożyczkami czy
pisanie. Zajęcia odbywają się w ramach
Projektu finansowanego ze środków
PFRON pn. "Iskierki bez barier".

siłami rozpaliliśmy ognisko. Nasi
wychowankowie mogli liczyć na ciepłe
kiełbaski, pieczone ziemniaki oraz
chrupiący chlebek.

Pod koniec sierpnia, dzieci z Placówki
Wsparcia Dziennego TPD w Tarnowie
pojechały na wycieczkę do Stargardu.
Pierwszym punktem było zwiedzanie
w y s t a w y w S t a rg a rd z ki m M u z e u m
Archeologiczno–Historycznym. Dzieci
oglądały wystawę z dużym
zainteresowaniem, chłonęły wiedzę, a na
koniec wpisały się do Księgi Zwiedzających.
Kolejnym
miejscem była wspólna
zabawa z dziećmi z PWD TPD ze StargarduKluczewa w Kręgielni Rondo. Ta forma

P o d ko n i e c w rz e ś n i a d z i e c i z
Przedszkola TPD z Chwarstnicy wzięły
udział w festynie zorganizowanym przez
KGW i Sołectwo w Chwarstnicy w
Programie "Szczepimy się z KGW".
Dzieci skorzystały z wielu atrakcji:
zabawa z animatorem, fotobudka, klocki
XXL, tatuaże brokatowe, malowanie
twarzy, poczęstunek przygotowany przez
Koło Gospodyń Wiejskich z Chwarstnicy.
Wrażeń było sporo, wróciliśmy do
przedszkola uśmiechnięci i zadowoleni.

rekreacji i współzawodnictwo na torze
wiązało się ze świetną zabawą integrującą
dzieci. Gra okazała się niezwykle
wciągająca, dużą frajdą było zbijanie kręgli
i zdobywanie punktów dla swojej drużyny.
Dla dzieci ten sposób aktywności ruchowej
dostarczył dużo emocji oraz
niezapomnianych wrażeń. Było Super.

W naszym cyklicznym Poradniku dla rodziców i
opiekunów podnosimy problemy wynikające z
różnego rodzaju zaburzeń występujących u dzieci.
Wysoka wrażliwość jest pojęciem mało znanym, być
może dla niektórych zupełnie obcym. Jednakże to
temat bardzo poważny. Wśród nas jest ogromna rzesza
dzieci i dorosłych wysoko wrażliwych, których swego
rodzaju inność jest niezrozumiała dla społeczeństwa.
Dlatego warto zapoznać się z tematem i zastanowić się,
czy w swoim najbliższym otoczeniu nie ma takich osób
i czy moje dziecko właśnie takie nie jest.
Czym jest wysoka wrażliwość?
Osoby wysoko wrażliwe przychodzą na świat ze
skłonnością do zauważania większej liczby szczegółów
w swoim otoczeniu i do głębszej refleksji przed
rozpoczęciem działania – w porównaniu z ludźmi,
którzy zauważają mniej oraz działają szybciej i bardziej
impulsywnie. W rezultacie osoby te są raczej
empatyczne, bystre, kreatywne, ostrożne, mają silną
intuicję i są głęboko moralne (są świadome skutków
złych działań, dlatego znacznie rzadziej takowe
podejmują).
Czy Wasze dziecko jest wysoko wrażliwe?
Dzieci, jak i dorośli, w znacznym stopniu różnią się
między sobą zarówno pod względem cech
dziedzicznych, jak i środowiska, w którym dorastają.
Rodzice często od razu wiedzą, że mają niezwykle
wrażliwe dziecko. Każdy noworodek może grymasić
lub mieć skłonność do kolki, lecz wrażliwe noworodki
płaczą głównie wtedy, gdy wokół nich przez zbyt długi
czas dzieje się za dużo (w ich ocenie). W przypadku
wrażliwego niemowlaka „za dużo” to znacznie mniej
niż w przypadku jego typowych rówieśników. Na
wrażliwe dzieci większy wpływ ma też nastrój
rodziców, na przykład ich lęk. Nietrudno sobie
wyobrazić powstałe w ten sposób błędne koło.
Jednak niektóre wrażliwe dzieci nie płaczą
szczególnie często. Rodzice rozumieją, że one są
wrażliwe, ponieważ być może sami tacy są, więc dbają
o to, by świat dziecka był spokojny i nie zanadto
stymulujący. Mimo wszystko wrażliwe niemowlęta
łatwo zauważyć: wydaje się, że wodzą za wszystkim
wzrokiem, reagują na każdy dźwięk lub na każdą
zmianę tonu głosu, jak również na dotyk materiału czy
temperaturę wody, w której się je kąpie. Z czasem
dzieci wysoko wrażliwe zauważają jeszcze więcej – że
rodzic ma na sobie nową koszulę, że na brokułach jest
trochę sosu ze spaghetti, że w jakimś miejscu nie rosną
żadne drzewa, że babcia przesunęła kanapę. Łatwo je
przytłoczyć, ponieważ doświadczają wszystkiego w
znacznie większym stopniu i jeszcze nie zaznajomiły
się z tym, co widzą, ani nie nauczyły się, jak ograniczyć
to co dociera do nich za pośrednictwem zmysłów.
Aby przekonać się, czy Twoje dziecko jest osobą
wysoko wrażliwą zachęcam do wypełnienia ankiety.

Ankieta dla rodziców.
Przy każdym z poniższych stwierdzeń zaznaczcie
właściwą odpowiedź:
P – prawda, jeśli zdanie jest, albo w przeszłości było
prawdziwe w przypadku Waszego dziecka,
F – fałsz, jeśli zdanie nie odnosi się do Waszego
dziecka.
Moje dziecko:
łatwo się przestrasza,
skarży się na „gryzące” ubrania, szwy w
skarpetkach, czy metki, które drapią jego
skórę,
zazwyczaj nie lubi wielkich niespodzianek,
lepiej się uczy dzięki łagodnym wskazówkom, a
nie krzykom,
zdaje się czytać w Twoich myślach,
używa słów skomplikowanych, jak na swój
wiek,
wyczuwa nawet najdelikatniejszy niezwykły
zapach,
ma inteligentne poczucie humoru,
zdaje się być obdarzone intuicją,
z trudem zasypia po ekscytującym dniu,
niezbyt dobrze radzi sobie z dużymi zmianami,
chce się przebrać gdy jego ubranie jest wilgotne,
lub brudne,
zadaje mnóstwo pytań,
jest perfekcjonistą,
zauważa cierpienie i stres innych ludzi,
preferuje spokojne zabawy,
zadaje głębokie i skłaniające do refleksji
pytania,
jest bardzo wrażliwe na ból,
nie lubi hałaśliwych miejsc,
zauważa zmiany w czyimś wyglądzie,
zanim podejmie jakieś wyzwanie, zastanawia
się, czy to bezpieczne,
najlepiej funkcjonuje, gdy w jego otoczeniu nie
ma obcych,
odczuwa wszystko bardzo głęboko.

Jak odczytać wynik ankiety.
Jeśli przy co najmniej 13 stwierdzeniach
zaznaczyliście odpowiedz „P”, to Wasze dziecko jest
prawdopodobnie wysoko wrażliwe. Żaden test
psychologiczny nie jest na tyle dokładny, aby dało się na
jego podstawie rozstrzygnąć, jak traktować własne
dziecko. Jeśli w przypadku Waszego dziecka tylko jedno,
bądź dwa zdania są prawdziwe w sposób
niekwestionowany, to również możecie zasadnie
nazywać je wysoko wrażliwym.
Wszystkich zainteresowanych tym ciekawy tematem
odsyłam do lektury Poradnika Elaine Aron „Wysoko
wrażliwe dziecko. Jak je zrozumieć i pomóc w
przytłaczającym świecie".

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt
poinformować, że w połowie września
dzieci z naszej Placówki miały przyjemność
uczestniczyć w Pikniku Rodzinnym, który
odbył się w Goleniowie na Stadionie
Miejskim. Tuż po godzinie 10:30 wszyscy
zajęliśmy miejsca w autokarze, który
dowiózł nas na miejsce docelowe. A tu już
się wiele działo: malowanie w plenerze,
bańki, zawody sportowe, biegi w różnych
kategoriach wiekowych, zawody
s t rze l e c kie , t re ning s p raw noś c i i
oczywiście ciepły posiłek i słodki
poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Nasze dzieci jak zawsze stanęły na
wysokości zadania. Nie tylko świetnie się
bawiły, ale również zajęły miejsca na
podium. Wróciły do domu z medalami i
nagrodami. Przez cały dzień uśmiech nie
schodził nam z twarzy, jednak przyszedł
czas i trzeba było się pożegnać, ale my na
pewno wrócimy tu za rok. Jak zawsze nie
zapominamy o rodzicach, którzy nam
dzielnie towarzyszyli dziękujemy p. Indze i
p. Piotrkowi, p. Agnieszce, p. Patrycji oraz
Natalce i Hani, które bardzo nam pomogły.
Na organizacją i bezpieczeństwem naszej
grupy jak zwykle czuwały panie: Kinga i
Aurelia, bawiąc się przy tym wybornie. Taka
praca to przyjemność.

W ramach Projektu pn. "Iskierki bez
barier", realizowanego ze środków PFRON,
zorganizowana jest dla dzieci opieka między
zajęciami. Czas przed i po zajęciach
terapeutycznych jest organizowany dla
dzieci w różnym wieku tak, aby sprzyjał
rozwojowi w sferze fizycznej, poznawczej,
emocjonalnej i społecznej. Czas wolny w
Placówce daje dzieciom możliwość wspólnej
zabawy, nawiązywania relacji
rówieśniczych. Forma spędzania czasu
przez dzieci jest bardzo różnorodna i
atrakcyjna dla każdego podopiecznego.

Pod koniec sierpnia dzieci z Placówki
Wsparcia Dziennego TPD z Lubieniowa
odwiedziły ,,Domek Alpak” w Reczu.
Spędziliśmy tam bardzo przyjemnie czas na
świeżym powietrzu, spacerując i karmiąc

alpaki. Bawiąc się z pieskami, króliczkami,
kotkiem i żółwiem. No i oczywiście mnóstwo
zabaw: trampolina, piłka, drążek do ćwiczeń,
stoliki do rysowania, przepyszne kiełbaski z
ogniska, a na zakończenie każde dziecko
otrzymało lizaczka i balonik. Dziękujemy
,,Domkowi Alpak” za mile spędzony czas oraz
rodzicom za pomoc w dowozie dzieci.

15 września w Przedszkolu TPD w
Chwarstnicy obchodziliśmy Dzień Kropki. W
tym dniu zorganizowałyśmy wiele ciekawych
działań, które pomogły dzieciom odkryć
talenty jakie w nich drzemią. Główną
bohaterką tego dnia była oczywiście Kropka.
Starałyśmy się wzbudzić w naszych
podopiecznych kreatywność, pomysłowość i
zachęcić do działania. Tego dnia wszystkie
przedszkolaki były przepięknie ubrane w
ubranka z kropkami. W ciągu dnia wszystko
kręciło się wokół Kropki. Dzieci szukały w sali
kropek, wykonywały wiele ciekawych zadań.
Tworzyły piękne prace plastyczne. Były
prawdziwie twórcze i kreatywne. Drodzy
Rodzice, możecie być z nich dumni. Bo to
dzięki Wam te dzieci są takie niesamowite. My
jesteśmy dumne, że mamy takich
podopiecznych.

Nawiązując do udziału w Festynie
Rodzinnym, który odbył się w Goleniowie,
chciałybyśmy bardzo serdecznie
podziękować Burmistrzowi Miasta i
Gminy Stepnica, Andrzejowi
Wyganowskiemu oraz P. Sekretarz Marioli
Kwiryng za zaproszenie dzieci
uczestniczących w zajęciach
prowadzonych przez PWD TPD w Łące do
udziału tym wspaniałym wydarzeniu. Było
sportowo, wesoło i kreatywnie. Dopisywał
humor i doborowe towarzystwo, pogoda
też nie zawiodła. Jeszcze raz dziękujemy i
mamy nadzieję, że za rok spotkamy się
ponownie.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy
wszystkim dzieciom, które wzięły udział w
festynie i uczestniczyły w różnorodnych
konkurencjach sportowych. Niektóre
dzieci otrzymały medale. Wśród nich są:
Jagoda, Martynka, Nikola i Maciek. Oni
doskonale poradzili sobie w biegach, każde
na dystansie odpowiednim do wieku.
Pozostałe dzieci odnalazły się w innych
działaniach. Zosia, Maja i Wiktoria z pasją i
wielkim zaangażowaniem malowały
farbami w plenerze na specjalnie do tego
przygotowanej folii. Z kolei Anastazja, pod
fachowym okiem pana instruktora,

strzelała z wiatrówki. Z wielkim podziwem
obserwowaliśmy jak fantastycznie sobie
radziła! Dowodem była tarcza na której
pojawiły się aż cztery celne strzały spośród
pięciu jakie oddała Anastazja. Z dumą
dostrzegamy iż rośnie nam wspaniałe
pokolenie utalentowanych dzieciaków.
Z przyjemnością chciałybyśmy przekazać
również informację, że dzieci z Placówki
TPD Łąka, które były z nami tego dnia na
festynie otrzymają od Zarządu TPD drobne
upominki jako wyróżnienie za
zaangażowanie i aktywny udział w
konkurencjach sportowych.

Wraz z nadejściem jesieni,
podopieczni Specjalistycznej Placówki
Wsparcia Dziennego Nr 2 Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Świnoujściu
postanowili zmienić dekoracje sal,
czyniąc tym samym ich wnętrza ciepłymi
i emanującymi pozytywną energią. W
trakcie zajęć terapii sztuką dzieci
stworzyły niecodzienne kompozycje z
wykorzystaniem naturalnych
elementów, takich jak: mech, liście i
gałązki. Kreatywność i pomysłowość
młodych wykonawców jak zwykle
okazała się ogromna, świadczyć o tym
mogą niecodzienne aranżacje i
klimatyczny wystój naszej Placówki.
Celem zajęć i wspólnej zabawy była
integracja dzieci oraz zachęcenie ich do
spożywania owoców, a w szczególności
jabłek i to pod różnymi postaciami z powodu
ich walorów zdrowotnych i odżywczych.
Dzieci poszerzyły wiedzę o jabłku. Zdobyły
wiedzę na temat potraw i przetworów z
jabłek. Próbowały też musu jabłkowego,
upiekły jabłka, jadły jabłka surowe,
rozwiązywały zagadki, wykonywały zadania
matematyczne.

W czasie wakacji w Placówce TPD w
Lubieniowie prowadziliśmy "poranek z
książką”, podczas którego dzieci poznały
baśnie Braci Grimm. W związku z tym na
początku września zorganizowaliśmy
konkurs plastyczny pt. "Moja ulubiona
baśń braci Grimm". Najbardziej
popularnymi baśniami okazały się
"Czerwony kapturek" i "Roszpunka".
Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na
trzy grupy wiekowe. A oto wyniki konkursu
w poszczególnych grupach:

Wszystkim uczestnikom konkursu
serdecznie gratulujemy talentu i
pomysłowości.

Przygotowując program tegorocznego
"Lata w mieście", Projektu
współfinansowanego przez Gminę Miasto
Szczecin, dołożyliśmy wszelkich starań, aby
oferta naszych zajęć była nie tylko ciekawa i
różnorodna, ale przede wszystkim
dostosowana do wieku i potrzeb naszych
podopiecznych. Zależało nam, aby pokazać
dzieciom jak najwięcej pożytecznych form
aktywności – dając tym samym alternatywę
dla miejskich ulic. Zorganizowaliśmy, więc
liczne warsztaty animacyjne, zabawy
plastyczne i zajęcia edukacyjne w plenerze,
warsztaty przyrodnicze, a także cykl zajęć z
elementami socjoterapii. Odwiedziliśmy
ciekawe miejsca i gościliśmy u siebie wielu
wspaniałych animatorów, którzy
przygotowali dla naszych dzieci moc
niespodzianek i atrakcji. Jak zawsze u Nas i
tym razem nie zabrakło wielu pozytywnych
emocji i wrażeń, uśmiechu i gwaru,
edukacji i dobrej zabawy.

Wakacyjne dni dzieci z Suchanówka
spędzają bardzo aktywnie. Wykorzystujemy
sprzyjającą pogodę na długie spacery po
okolicy. Dzieci pokonały pieszo ok 5 km aby
dojść nad rzekę. Lubią również brać udział w
zawodach sportowych na świeżym powietrzu.
W upalne dni organizujemy bitwy wodne dla
ochłody, jest przy tym dużo radości i śmiechu.
W piątek została przygotowana dla dzieci
zabawa taneczna, było dobra muzyka,
poczęstunek, konkursy i nagrody. Wybraliśmy
królową i króla parkietu, każdy uczestnik
zabawy mógł liczyć na drobny upominek.

Na przełomie lipca i sierpnia, w ramach
Projektu "Nie ma jak w domu", odbył się 2dniowy wyjazd edukacyjny do Trzęsacza i
Dziwnowa dla rodziców z dziećmi z PWD
TPD w Sulinie. Pierwszego dnia wycieczki
mieliśmy okazję zwiedzić oraz poznać
historię ruin gotyckiego kościoła, który
pierwotnie został wzniesiony w odległości ok.
2 km od brzegu morza. Sto lat temu kościół
można było oglądać w całej okazałości. Dziś
morze pozostawiło tylko jedną ścianę. Przez
Trzęsacz przebiega 15 południk wyznaczający
czas środkowoeuropejski. Ze względu na
ładną pogodę, która nam dopisała, mogliśmy
w wolnym czasie odpocząć na plaży oraz
odbyć długie spacery wzdłuż malowniczego
wybrzeża oraz deptaku gdzie każdy, duży czy
mały znalazł coś dla siebie.

Drugiego dnia wycieczki odbyliśmy podróż
w czasie zwiedzając Muzeum V3 w Zalesiu,
gdzie znajduje się jedyna w Polsce ekspozycja
tajnej broni niemieckiej z okresu II wojny
światowej. W pobliżu bunkra na wielkiej górze
znaj d u j ą s ię p o zo s t ał o ś c i s t ano w i s k
ogniowych. Weszliśmy również na najwyższy
w Polsce, 93-metrowy klif nadmorski,
Wzgórze Gosań. Ze wzgórza rozpościera się
piękny widok na Zatokę Pomorską oraz
pobliskie kurorty: Międzyzdroje i Świnoujście,
a po stronie niemieckiej: Alhbeck,
Heringsdorf i Bansin. Znajduje się tu również
bunkier i wieża obserwacyjna z czasów Zimnej
Wojny. Nasze spotkania z przyrodą zakończył
długi spacer wokół jeziora Turkusowego i
Wzgórza Zielonka. Poznaliśmy również
tajemnicę koloru tego jeziora. Wycieczka
niewątpliwie należała do udanych i zostanie w
naszej pamięci na długo.

Nie wszyscy podopieczni Specjalistycznej
Placówki Wsparcia Dziennego TPD Nr 2 w
Świnoujściu mieli okazję wakacyjnego
wyjazdu. Wychodząc naprzeciw potrzebom i
oczekiwaniom dzieci staraliśmy się
uatrakcyjnić ich letni wypoczynek licznymi
spacerami, wycieczkami oraz imprezami o
charakterze sportowo–rekreacyjnym. Tym
samym udowodniliśmy, że wakacje w mieście
wcale nie muszą być nudne i mogą dostarczyć
wielu pozytywnych wrażeń. Ostatnim
wydarzeniem, w którym uczestniczyliśmy były
zawody w skoku w dal. Dzieci z dużym
zaangażowaniem rywalizowały ze sobą,
wykazując się dużym sprytem i sprawnością
fizyczną. Nie zabrakło oczywiście ogromnych
emocji, jakie towarzyszą podczas sportowych
zmagań. Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali
drobnymi upominkami oraz zaproszeniem na
lody. Był to z pewnością kolejny dzień, który
zapisze się w pamięci dzieci jako pełen wrażeń i
pozytywnych przeżyć.

Wrzesień w Placówce Wsparcia
Dziennego w Łące rozpoczęliśmy
oczywiście przywitaniem nowego roku
szkolnego. Po wspaniałych i pełnych
radości wakacjach, przyszedł czas na
szkołę i naukę. Dzieci powoli przyswajają
nową rzeczywistość. W związku z tym w
Placówce działamy pełną parą.
Oprócz zabaw sportowo-ruchowych,
które poprawiają dziecięcą koordynację,
sprężystość stawów i mięśni, zwiększają
odporność na urazy i zapobiegają wadom
postawy, odbywały się także zajęcia na

których pracowaliśmy kreatywnie i
twórczo. Stworzyliśmy m.in.
wiatromierz, który dzieci wykorzystały
potem w praktyce. Dzieci zobaczyły, za
pomocą własnoręcznie wykonanego
wiatromierza, w jakim kierunku oraz z
jaką siłą wieje wiatr. Wiatromierz
pomógł poznać dzieciom kierunki,
mogły je nazwać, a także wskazać.
Kolejnego dnia zajęliśmy się ciekawą,
kreatywną i przede wszystkim pachnącą
czynnością. Ze wspaniałych zbiorów

jakie pojawiły się w Placówce
(zawdzięczamy je naszej pani Pedagog
Aurelii) mogliśmy stworzyć woreczki
zapachowe, które zawierały suszoną
lawendę i ziarna różnorodnych zbóż.
Zapach jaki unosił się w Placówce
podczas zajęć był wspaniały, kojący i
uspokajający. Dzieci ze skupieniem i w
dobrych nastrojach tworzyły swoje
woreczki zapachowe, które potem mogły
wręczyć komuś z rodziny. Dzieci nie
miały problemów z wykonaniem
woreczków, wspaniale sobie poradziły.
Zajęcia miały na celu przede wszystkim
wspieranie zdolności manualnych i
samodzielności, a także wzmacnianie
wiary we własne możliwości. W zajęciach
pojawiły się także elementy

sensoplastyki, dzięki którym dzieci mogły
zaznajamiać się ze światem poprzez
doświadczanie zmysłami: dotykiem,
zapachem, słuchem i wzrokiem. Ziarenka,
które znalazły się naszych woreczkach
mogliśmy również wykorzystać w innych
zabawach i licznych pracach plastycznych
m.in. w technice przyklejania ziarenek i
tworzenia z nich pięknych obrazów.
15 września, w związku z Dniem Kropki,
który jest świętem kreatywności, odwagi i
zabawy, dzieci stworzyły obrazy
namalowane farbami za pomocą dłoni i
folii bąbelkowej, która pokryta farbą i
odbita na kartce papieru wygląda jak
kropka. Ile przy tym było śmiechu i
radości, a ręce można zawsze umyć. Prace
dzieci kojarzyły nam się z odlatującymi do
ciepłych krajów ptakami, a co za tym idzie,
z żegnającym nas latem.
Na zajęciach w Placówce pojawiła się
także technika, która związana jest z
sensoplastyką, a mianowicie malowanie
farbami poprzez woreczki strunowe,
malowanie w woreczku. Prace dzieci
nawiązywały do zbliżającej się wielkimi
krokami jesieni. Szablony liści oraz dobór
odpowiednich kolorów farbek
wprowadziły dzieci w przedjesienny
nastrój. Niezależnie od wieku każde
dziecko mogło brać w zajęciach aktywny
udział.
Placówka pamiętała także o sprzątaniu
świata czyli corocznej, ogólnopolskiej
Akcji, która ma na celu edukację
odpadową oraz inicjowanie działań,
dzięki którym zmniejszy się nasz
negatywny wpływ na środowisko.
Tegoroczny 28. Finał Akcji nosi nazwę

"Myślę, więc nie śmiecę". Nasze dzieci
także zapoznały się z Akcją i jej
założeniami oraz wspólnie wykonały
piękny plakat z własnym hasłem: "Dbaj o
Ziemię, jak o swoją rodzinę!"
W trosce o emocjonalny rozwój
naszych podopiecznych wraz z nimi
wykonaliśmy kolorowe emotikony oraz
nazwaliśmy całą gamę emocji jakie
towarzyszą nam na co dzień.
Urządziliśmy burzę mózgów w której
każdy mógł wykazać się pomysłowością.
Dzięki naszej pracy powstał box emocji.

Ma on za zadanie przechowywać nasze
emocje, gdy znajdujemy się w Placówce.
Jeśli dzieci mają ochotę to mogą się tymi
emocjami podzielić z resztą grupy w
atmosferze wyrozumiałości i akceptacji,
nawet jeśli nie są to do końca pozytywne i
przyjemne uczucia. W przypadku gdy
ktoś boryka się z trudnymi dla siebie
emocjami, nie potrafi ich nazwać, to
wtedy przychodzi mu z pomocą box
emocji. Pamiętajmy o tym, że dziecko
bardzo często nie potrafi bezpośrednio

mówić o swoich osobistych problemach
emocjonalnych, dlatego demonstruje je
poprzez niedostosowane zachowanie,
które dorośli często biorą za złośliwość.
Unikajmy hamowania i zaprzeczania
emocjom dziecka. Starajmy się
uświadomić dziecku, że może ono
odczuwać złość czy lęk, nie może jednak
pod ich wpływem krzywdzić innych osób
lub niszczyć przedmiotów. Oczywiście
dotyczy to również nas samych, gdyż
przeróżne emocje towarzyszą także nam
dorosłym, a więc zwróćmy uwagę na to
czy nasz nastrój nie wpływa na sposób
postępowania z dzieckiem i jego ocenę.

Na początku czerwca dzieci, wraz z
rodzicami, z Placówek Wsparcia
Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
ze Szczecina z osiedla Majowego oraz ze
Stobna wybrały się na wycieczkę
autokarową do Świnoujścia i
Międzyzdrojów.
Do Świnoujścia udało nam się dość
szybko dotrzeć. Bez problemu
przeprawiliśmy się promem w Krasiborze
na wyspę Uznam. Zwiedzanie zaczęliśmy
od spaceru po mieście w kierunku plaży.
Następnie po smacznym obiedzie
udaliśmy się plażą w kierunku Stawy
Młyny, tj. znaku nawigacyjnego w kształcie
wiatraka, usytuowanego na końcu
falochronu Zachodniego w Świnoujściu,
przy ujściu Świny do Bałtyku. Stawa Młyny
jest jednym z symboli Świnoujścia,
stanowiącym część oficjalnego logo
miasta. Uczestnicy naszej wycieczki na
jego tle zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.
Wracając w kierunku promu z zewnątrz

Po raz kolejny obchodziliśmy Dzień
Przedszkolaka w Przedszkolu TPD
"Słoneczko" w Chwarstnicy. Przedszkolaki
obchodziły Dzień Przedszkolaka bawiąc się
wspólnie i biorąc udział w konkursach.
Święto to zostało ustanowione, by
podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w
rozwoju i edukacji dzieci oraz ma się
przyczynić do popularyzacji wychowania
przedszkolnego. Radość, śmiech i głośny
doping uczestników świadczyły o
wspaniałej zabawie. Na zakończenie
wesołej zabawy dzieci wyszły na plac zabaw
i wesoło spędziły czas. Idąc za słowami
Janusza Korczaka "Kiedy śmieje się
dziecko, śmieje się cały świat", życzymy
wszystkim dzieciom, aby uśmiech gościł na
ich twarzach każdego dnia, nie tylko od
święta.

obejrzeliśmy Forty Zachodni i Anioła.
Następnie korzystając z przeprawy
śródmiejskiej udaliśmy się na drugi brzeg,
gdzie czekał już na nas autokar, którym
dojechaliśmy do Międzyzdrojów. W tym
nowoczesnym i bardzo modnym kurorcie
zakwaterowaliśmy się w Ośrodkach
Wypoczynkowych przy Promenadzie
Gwiazd.
Następnego dnia, po obiedzie, udaliśmy
się na dalsze zwiedzanie okolicy. Piękne
widoki ze wzgórza Gosań i Zielonka, a także
na Jezioro Turkusowe, wynagrodziły nam
trud wspinania się na wzniesienia. W
Muzeum Bunkier V-3, z ogromnym
zaciekawieniem wysłuchaliśmy Pana

Projekt „W rodzinie siła” przeznaczony
jest dla dzieci zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz dla ich rodzin. Zespół
Aspergera przyczynia się do takiego
wykluczenia, dlatego udział w Projekcie
może być dużym krokiem zmniejszającym
dystans społeczny. W ramach tego Projektu
prowadzona będzie Placówka Wsparcia
Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z
Zespołem Aspergera (PWD ZA) od
poniedziałku do piątku w godzinach
popołudniowych. Wychowawca Placówki,
Wioletta Zielińska, będzie prowadziła
zajęcia wychowawcze, plastyczne, będzie
pomagała w odrabianiu zadań domowych,
organizowała gry i zabawy które uczą
współpracy w grupie, zajęcia z kultury
języka i poprawności pisowni. W dobie
pandemii i zdalnego nauczania, nie mając
kontaktu z rówieśnikami, dzieci jeszcze
bardziej stają się wyobcowane, uzależniają

Piotra, który z wielką pasją opowiedział
nam o tajnej broni niemieckiej z czasów
drugiej wojny światowej. Mogliśmy też
zapoznać się z eksponatami w muzeum. Do
Szczecina wróciliśmy około godziny 21:00.
Głównym celem wycieczki była
integracja rodzin, co udało się nad wyraz
dobrze. Wyjazd został zorganizowany w
ramach Projektu "Nie ma jak w domu". W
trakcie wyjazdu mieliśmy zapewniony
przejazd komfortowym autokarem,
wyżywienie, nocleg, opiekę pilota, usługi
przewodnika, ubezpieczenie NNW oraz
bilet wstępu do muzeum.

się od komputerów. Powrót do
normalności będzie bardzo trudny, dlatego
udział w zajęciach w PWD ZA wraz z
innymi dziećmi zminimalizuje te
trudności. Ponadto dzieci i ich rodziny
będą objęte wsparciem Pedagoga
Rodzinnego, który ustali potrzeby i zakres
pomocy jaka będzie potrzebna. Dla
rodziców/opiekunów organizowane
będzie poradnictwo i zajęcia edukacyjne na
tematy wychowawcze, doraźna pomoc w
rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i konfliktów,
pośredniczenie w kontaktach rodziców ze
szkołami i innymi instytucjami, porady
telefoniczne.

