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Szkolne Koła TPD Podsumowanie Projektu "Droga do Domu”
w Szczecinie
Biorąc pod uwagę wszystkie informacje okres trwania Projektu. Pedagodzy w
100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci to
niewątpliwie piękna rocznica, którą będziemy
obchodzić w czerwcu tego roku. Opiekunowie
Szkolnych Kół TPD ze Szczecina, obecni na
spotkaniu w dniu 19 listopada 2018 r.,
wysunęli szereg propozycji, których celem
będzie konsolidacja wspólnych działań na
rzecz dzieci. Zebrani stwierdzili, że jednym z
głównych celów 2019 r. będzie nawiązanie
kontaktów Szkolnych Kół TPD z pobliskimi
Placówkami Wsparcia Dziennego lub
Placówkami Specjalistycznymi Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci oraz odwiedziny u dzieci
chorych w szpitalach i przyniesienie im, w
trudnych chwilach, drobnych upominków czy
własnoręcznie wykonanych prac plastycznych.
Poza szpitalami warto będzie się z pewnością
zainteresować trudną sytuacją różnych osób
będących w potrzebie, w tym w szczególności
dzieci i skierować do nich pomoc
charytatywną, przy czym jej forma może
przybierać różną postać. Mogą to być, według
uznania opiekunów, paczki lub zbiórki.

uzyskane podczas badań ewaluacyjnych za
rok 2017 i 2018 przeprowadzonych wśród
kadry projektowej oraz beneficjentów
można uznać, że realizacja Projektu „Droga
do domu” przebiegła prawidłowo i zgodnie z
założeniami. W roku 2017 w niektórych
wskaźnikach osiągnięto rezultaty
przewidziane na dwa lata. Już w pierwszej
połowie roku do Projektu przystąpiła
wymagana ilość rodzin przewidziana na cały

swych działaniach wykazali się
skutecznością, o której świadczą powroty
dzieci z pieczy zastępczej do rodzin
biologicznych. Bardzo ważnym elementem
wskazującym na sprawne działania było
wstrzymanie procedur umieszczenia
dzieci w pieczy zastępczej bądź instytucjonalnej. Ze względu na wielowątkowość
problemów beneficjentów i konieczność
ciąg dalszy na str. 11.

ciąg dalszy na str. 4.

Dzień Życzliwości w Przedszkolu TPD w Chwarstnicy
"Bądź dla wszystkich życzliwy, a świat
będzie szczęśliwy!" Takie przesłanie
towarzyszyło nam w trakcie obchodzenia
Światowego Dnia Życzliwości. Aby małe
dziecko nie wyrosło na egoistę, uczymy go
wrażliwości na potrzeby innych. W czasie
zabaw i zajęć dzieci zastanawiały się co to jest
koleżeństwo, uprzejmość i życzliwość wobec
rówieśników i dorosłych oraz jak można je
okazywać. Dużo pracy przedszkolaki włożyły
w wykonanie drzewka życzliwości,
upominków dla rodziców, rysunków dla

ZACHODNIOPOMORSKI RZECZNIK PRAW DZIECKA
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

kolegi, który miał w tym dniu urodziny.
Punktem kulminacyjnym było dzielenie się
życzliwością wśród Rodziców i na ulicach
naszej miejscowości. Dzieci razem z
życzeniami "miłego dnia" rozdały wykonane
medale uśmiechniętych buziek. Taki dzień
jak ten przypomina wszystkim, że warto się
zatrzymać i uczynić drobny gest życzliwości
w stronę drugiego człowieka, przesyłając
ciepły uśmiech i miłe słowo.
Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy

Tel. 91 489 12 94
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Podróż po Europie, jestem Europejczykiem
Podróżowanie zaczęliśmy od naszego
kraju i poznania znaczenia Unii
Europejskiej, jako wspólnoty państw.
Dowiedzieliśmy się, że powstała, aby

łatwiej było pomagać sobie nawzajem.
Dzieci poznały flagę Unii Europejskiej oraz
maskotkę, "Syriusza". W trakcie
podróżowania odwiedziliśmy niektóre
kraje: Niemcy, Francję i Włochy. Będąc w
Niemczech bawiliśmy się w kaczuszki,
ulubioną zabawę niemieckich dzieci. We
Francji zobaczyliśmy wieżę Eiffla, którą
zbudowaliśmy z klocków. Włochy
zaczęliśmy zwiedzać od Wenecji.
Wykonaliśmy maski, płynęliśmy
gondolami, tańczyliśmy do piosenki "Zupa
Romana". Na zakończenie upiekliśmy pizzę,
ulubioną potrawę Włochów. Pizza była
wspaniała.
Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy

Mikołajki w „Iskierce”
Jak wiecie … 6 grudnia Święty Mikołaj
ma bardzo dużo pracy. Dlatego właśnie
dzieci z Placówki Specjalistycznej TPD dla
Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”
zaprosiły Szanownego Gościa trochę
wcześniej. Mikołaj z radością przyjął
zaproszenie i pojawił się z wielkim
workiem prezentów. Gorące przywitanie
zaskoczyło św. Mikołaja. Dzieci śpiewały i
grały na różnych instrumentach. Przy
świątecznej muzyce, wspólnie z
Mikołajem, dekorowaliśmy choinkę.

Aleksandra Zelmachowicz,
Placówka Specjalistyczna TPD „ISKIERKI”

Świąteczna Zbiórka Żywności
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Fot. Archiwum

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

„Droga do domu”
... nie zawsze jest prosta,
nie zawsze usłana różami ...

Czas mijał radośnie dzięki wspólnym
zabawom, zagadkom i tańcom. Z
niecierpliwością czekaliśmy na prezenty.
Każdy zastanawiał się „Co jest w tym
wielkim worku?” W końcu przyszedł
moment, kiedy św. Mikołaj rozdał
„bałwanki” z niespodzianką. W
podziękowaniu Zuzia i Ida zagrały na
pianinie kolędy, które wspólnie
odśpiewaliśmy. Niestety nadszedł czas
pożegnania, jednak wiemy, że na pewno
spotkamy się za rok!

Już po raz trzeci wzięliśmy udział w
Świątecznej Zbiórce Żywności. Akcji
organizowanej corocznie przez Bank
Żywności na rzecz potrzebujących.
Spotkać nas było można w sklepie Netto
przy ul. Piłsudskiego oraz w Biedronce
przy ul. Gdańskiej w Stargardzie.

Zakończenie
"Drogi do Domu”

Dzięki hojności, wielkiemu sercu,
otwartości na potrzeby innych naszych
ofiarodawców zebraliśmy 250 kg
żywności. W koszykach znalazły się m.in.:
mąka, cukier, olej , kasze, ryż, konserwy ,
płatki, słodycze. Wszystkie produkty trafią
do najbardziej potrzebujących dzieci i ich
rodzin w gminie Stargard. Bardzo gorąco
dziękujemy wszystkim darczyńcom.
Dzięki Wam święta na pewno będą
weselsze i smaczniejsze.
Iwona Antczak,
kier. placówek TPD w gminie Stargard

W latach 2017–2018 Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski
Oddział Regionalny w Szczecinie
realizowało nowatorski na skalę kraju
projekt pod nazwą "Droga do domu".
Projekt był współfinansowany ze środków
strukturalnych Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, poprzez instytucję
pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie. Projekt realizowany był w
oparciu o dziewięć Placówek Wsparcia
Dziennego - Środowiskowe Ogniska
Wychowawcze TPD na terenie miasta
Szczecin oraz pięć placówek na terenie
miasta Koszalin. Założeniem projektu było
objęcie kompleksową opieką rodzin
będących w kryzysie, borykających się z
różnorodnymi problemami, przede
wszystkim zagrożonych umieszczeniem
dzieci w pieczy zastępczej lub placówkach
opieki instytucjonalnej, a także
umożliwienie powrotu dzieci z tych form
opieki do środowiska rodzinnego. Projekt
zakładał kompleksową i indywidualną
formę wsparcia dla 200 rodzin. Cele i
zadania pedagoga rodzinnego były tak
zróżnicowane, jak zróżnicowane były
rodziny objęte wsparciem.
Idea pedagoga rodzinnego jako
wyodrębnionej instytucji uzupełniającej
dotychczasowy system pomocy i opieki
środowiskowej zrodziła się z doświadczeń
środowiskowych ognisk wychowawczych
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Odrębność
i specyfika problematyki rodziny
wyznaczyły rolę i miejsce pedagoga
rodzinnego jako ogniwa
wyspecjalizowanej opieki i pomocy
pedagogicznej. Efekty jego pracy
uzależnione były od stopnia koordynacji i
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współpracy z różnymi służbami specjalizującymi się w niesieniu pomocy
rodzinom: pedagogicznymi, psychologicznymi, społecznymi i innymi. Celem
działań pedagoga rodzinnego jest
tworzenie właściwych dla prawidłowego
rozwoju dziecka warunków wychowawczych i opiekuńczych już na poziomie
rodziny biologicznej.
Pedagog rodzinny realizuje zadania
określone w Konwencji Praw Dziecka oraz
Ustawie o Wspieraniu Rodziny i Systemie
Pieczy Zastępczej poprzez zawarte w
ustawie działania należące do obowiązków
wójta, burmistrza lub prezydenta, między
innymi: analiza sytuacji i środowiska
rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w
rodzinie, wzmocnienie roli i funkcji
rodziny, rozwijanie umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
podnoszenie świadomości w zakresie
planowania oraz funkcjonowania rodziny,
pomocy w integracji rodziny, przeciwdziałania marginalizacji i degradacji
społecznej rodziny, dążenia do reintegracji
rodziny, udzielanie pomocy dziecku przy
współpracy z rodzicami poprzez Placówki
Wsparcia Dziennego, organizacja grup
wsparcia lub grup samopomocowych.
Ważnym aspektem pracy pedagoga
rodzinnego jest to, że jego wsparcie nie
podlega określonym kryteriom i nie zależy
od statusu materialnego rodziny, tak jak w
przypadku innych instytucji pomocowych,
jak np. MOPR/MOPS. Dlatego też w
ramach zadań Placówek Wsparcia

Dziennego, art. 24 Ustawy o Wspieraniu
Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej,
winno być wyodrębnione stanowisko
pedagoga rodzinnego na stałe i w każdej
placówce podejmującej się pracy z dziećmi i
młodzieżą. Jedynie kompleksowe wsparcie
całej rodziny przynosi wymierne efekty.
Działania pedagogów rodzinnych
wykazały, że poprawa komunikacji i relacji
pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz
rodzicami a instytucjami wychowawczymi i
wspierającymi rodzinę, w tym pozytywna
zmiana nastawień, postaw, sposobów
wyrażania emocji, poprawę więzi
rodzinnych, zwiększenie umiejętności
rozwiązywania problemów i konfliktów
wewnątrzrodzinnych, podniesienie kultury
osobistej członków rodziny, poprawa
wizerunku rodziny w środowisku lokalnym,
w założeniu dały zamierzone efekty i twarde
rezultaty. Do rodzin biologicznych
powróciło 32 dzieci z pieczy zastępczej i
instytucjonalnej oraz w stosunku do
kolejnych 54 sąd wstrzymał procedurę
odebrania ich rodzicom.
Pedagog rodzinny, w szczególności
poprzez Placówkę Wsparcia Dziennego
pomaga dziecku: w tworzeniu bezpiecznego
środowiska, zwiększeniu umiejętności
radzenia sobie w trudnych sytuacjach w
domu i poza nim, wyrażania własnych
potrzeb i problemów oraz rozbudza
gotowość zwracania się o pomoc i
umiejętność korzystania z niej. Połączenie
działań skierowanych do dziecka i rodziców
złożyło się na powodzenie tego projektu i

słuszność jego realizacji dzięki
Regionalnemu Programowi
Operacyjnemu Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020
współfinansowanemu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z dniem 31.12.2018 r. Projekt „Droga
do Domu” został zakończony, jednakże z
perspektywy dwóch lat pogłębionej pracy z
rodziną i dziećmi wiemy, że projekt i jego
założenia okazały się przydatne i dobrze
przyjęte w środowiskach lokalnych. Wobec
tego oczekiwali-byśmy, aby funkcja
pedagoga rodzinnego istniała dopóty,
dopóki będą rodziny potrzebujące
pomocy, ale to są tylko życzenia.
Rzeczywistość jest taka, że zawsze
będą rodziny potrzebujące pomocy,
będące w kryzysie, którym należy zapewnić
dodatkowe wsparcie, przynajmniej takie,
jakie zostało wypracowane w ramach
projektu „Droga do Domu”, oprócz innego,
które otrzymują od innych ustawowych
instytucji pomocowych.
Osiągnięte rezultaty Projektu „Droga
do Domu” są zbieżne z aktualnymi
priorytetami Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz oczekiwaniami
samorządowymi i społecznymi –
ograniczanie liczby dzieci umieszczanych
bądź powroty do rodzin już
przebywających w pieczy zastępczej i
placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

RAPO RT

Kiedy w rodzinie występuje
problem niepełnosprawności - cz. 2.
W pracy pedagoga rodzinnego dość często spotykamy się z
problemem niepełnosprawności wśród dzieci i z bezradnością
rodziców, którzy często nie potrafią uporać się z faktem, że ich
dziecko wymaga specjalnej troski, jak też często z niewiedzy nie
potrafią wykorzystać wsparcia oferowanego przez państwo,
dlatego też prezentujemy kolejną część poradnika dotyczącą tym
razem kwestii otrzymania odmowy orzeczenia, bądź orzeczenie nie
spełnia oczekiwań wnioskodawcy. Jak złożyć odwołanie, krok po
kroku.
KROK 1. Wystosuj odwołanie
Pamiętaj, aby w piśmie odnieść się do konkretnych argumentów
świadczących o potrzebie otrzymania orzeczenia. O pomoc w
sporządzeniu odwołania możesz zwrócić się do prawnika w
ramach bezpłatnych porad prawnych.
KROK 2. Złóż odwołanie
Odwołanie składa się do Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Zespołu,
który wydał orzeczenie.
PAMIĘTAJ!!! Niezłożenie odwołania w terminie 14
dni od daty pokwitowania odbioru Orzeczenia o
Niepełnosprawności powoduje, iż otrzymane
orzeczenie uprawomocnia się.

W sytuacji, kiedy otrzymamy Orzeczenie o Niepełnosprawności
naszego dziecka, oto co powinniśmy zrobić dalej.
KROK 1.
Sprawdź dane personalne (imię, nazwisko, PESEL, adres)
zawarte w orzeczeniu, a także sprawdź okres na jaki zostało
wydane Orzeczenie o Niepełnosprawności.
KROK 2.
Złóż wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej w
Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
KROK 3.
Odszyfruj symbol/symbole niepełnosprawności nadane
podczas orzekania przyczyn niepełnosprawności.
Mamy nadzieję, że poradnik przeznaczony dla rodziców
dzieci niepełnosprawnych, bądź osób dorosłych
niepełnosprawnych stał się drogowskazem w często zawiłych
procedurach urzędowo-prawnych, i że pomoże Wam wszystkim w
dość trudnych chwilach.

Magdalena Wilk,
koordynator pedagogów rodzinnych
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Niecodzienne Mikołajki Przygotowania do świąt w Drzeninie
w Świnoujściu
Od początku grudnia dzieci z ŚOW TPD w
Drzeninie, wraz z wychowawcą Marleną
Gwiazda-Gielnik i p. pedagog Natalią
Szczurek, wykonywały ozdoby świąteczne i
wigilijne. Robiliśmy choinki ze
styropianowych stożków, bombki techniką
decupage oraz stroiki na stół wigilijny.
Dzieci bardzo chętnie wykonywały ozdoby
świąteczne, które na święta mogły zabrać do
domu.
Marlena Gwiazda-Gielnik,
ŚOW TPD Drzenin, gm. Gryfino

Dla większości z nas Mikołajki kojarzą
się z drobnymi prezentami i pierwszym
świątecznym klimatem. Jak co roku, w
Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 2 TPD w Świnoujściu,
postanowiliśmy również uczcić, ten jakże
oczekiwany przez wszystkie dzieci, dzień.
Przygotowaliśmy dla dzieci słodkie
upominki oraz szereg ciekawych gier i
zabaw. Największym zaskoczeniem było
dla naszych podopiecznych pojawienie się
sztabu Mikołajów, którzy obdarowali
wszystkie dzieci świątecznymi paczkami.
Wspólnie z naszymi niecodziennymi
gośćmi dekorowaliśmy pierniki, a
powstałe w ten sposób choinki, bombki czy
renifery będą zdobiły nasz wigilijny stół.
Był to bardzo miło spędzony czas i mamy
nadzieję, że ten dzień był równie radosny
dla wszystkich dzieci. Tą drogą pragniemy
również gorąco podziękować gronu
pedagogicznemu, wszystkim pracownikom oraz uczniom Szkoły Podstawowej
Nr 1, a w szczególności klasie 8 „S” i
wychowawcy p. Katarzynie Charusta, za
tak niesamowitą niespodziankę.

Mikołajki
w Świnoujściu
6 grudnia w Środowiskowym Ognisku
Wychowawczym TPD, przy ul. Sosnowej w
Świnoujściu, obchodziliśmy Mikołajki. Z tej
okazji dzieci od rana przygotowywały
piękne ozdoby świąteczne i stroiły nasze
Ognisko. Nie obyło się też bez wizyty
Świętego Mikołaja, który przybył z
mnós t w e m p re ze nt ów i s ł od koś c i.
Wieczorem dzieci wzięły udział w
Mikołajkowym Konkursie Talentów w
MDK, gdzie zdobyły wiele nagród i
wyróżnień. To był magiczny dzień!

Justyna Szulc,
ŚOW TPD Świnoujście, ul. Sosnowa

Szkolne Koła TPD
w Szczecinie
ciąg dalszy ze str. 1.

Z wielkim entuzjazmem zostały przyjęte
propozycje zorganizowania: wystaw prac
plastycznych, konkursów fotograficznych,
rozgrywek sportowych, kiermaszy
świątecznych, pikników rodzinnych,
spotkań z ciekawymi osobami, rajdów
rowerowych dla rodzin oraz okazjonalnych
występów artystycznych, np. z okazji Dnia
Matki czy Dnia Chłopaka. Jedno z Kół
przedstawiło propozycję wspólnej
organizacji Kursu Niesienia Pierwszej
Pomocy, co z pewnością poprawiłoby
bezpieczeństwo wszędzie tam, gdzie
przebywają członkowie Szkolnych Kół TPD.
Planujemy również wziąć udział w
półkoloniach i koloniach letnich (w górach,
w Kowarach oraz nad morzem, w
Łukęcinie) organizowanych przez TPD.
Życzymy wszystkim satysfakcji z realizacji
podjętych przedsięwzięć oraz wielu
dziecięcych uśmiechów po ich zakończeniu.
Róża Uścinowicz,
koordynator Szkolnych Kół TPD w Szczecinie

Dzień Seniora

www.tpd.szczecin.pl

PODARUJ 1% PODATKU
Marlena Więckowska,
Placówka Specjalistyczna TPD nr 2, Świnoujście

KRS 0000133
0000133561
561

Mimo, że jesteśmy małymi dziećmi, to
pamiętamy o starszych ludziach.
Zaprosiliśmy do nas miłych gości z
Dziennego Domu Seniora w Gryfinie. Przy
słodkim poczęstunku zaśpiewaliśmy,
zatańczyliśmy, wręczyliśmy
własnoręcznie wykonane upominki,
życząc dużo zdrowia. Uroczystość
uświetniła nam kapela "Gardnianki",
której dziękujemy za występy.

Aflatoun w ŚOW Dzwonowo
We wrześniu 2018 r. dzieci z ŚOW TPD w
Dzwonowie rozpoczęły przygodę z
"Aflatoun'em". Warsztaty te dają dzieciom
możliwość zrozumienia i odkrywania siebie.
Dzieci poznają swoje prawa i obowiązki,
uczą się, jak oszczędzać pieniądze. Mają
również okazję do tworzenia własnych
przedsięwzięć. Aflatoun to dla nich świetnie
spędzony czas ze swoimi kolegami i
koleżankami.
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Magdalena Pawlak,
ŚOW TPD Dzwonowo

Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy
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Idea najlepiej pojętego interesu dziecka w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci
1. Wprowadzenie
„Najlepiej pojęty interes dziecka”
zazwyczaj zamiennie używany jest w
literaturze jako „dobro dziecka” w
zależności od kontekstu.
Mijający okres niemal 100-letniej
działalności na rzecz najlepiej pojętego
interesu dziecka przez działaczy,
sympatyków, ludzi nauki, medycyny,
pedagogów skupionych wokół
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci łączyło
jedno – dobro dziecka i jego szczęśliwe
dzieciństwo.

Pod koniec XIX wieku zaczęły
następować zmiany w podejściu do dzieci.
„W 1874 r. w Stanach Zjednoczonych
powstało Towarzystwo Zapobiegania
Cierpieniu Dzieci jako pierwsza tego
rodzaju organizacja na świecie".
W imię walki o dobro dziecka w 1887 roku
ukazała się książka pt. „Niedole Dziecięce”,
w której autorzy wskazywali m.in. na
„uznanie potrzeby w kraju naszym
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci". Próby
powołania ogólnopolskiego stowarzyszenia
poprzedzone wcześniejszymi
determinacyjnymi działaniami, choćby w
Warszawie - Towarzystwa Opieki nad
Ubogimi Matkami i ich Dziećmi, a następnie
Towarzystwa Opieki nad Dziećmi, czy
Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci nie rozwinęły szerszej działalności z
uwagi na nikłą pomoc władz.

”Nie ma dzieci są ludzie,
Ale o innej skali pojęć,
Innym zasobie doświadczenia,
Innych popędach, innej grze uczuć.
Pamiętaj, że my ich nie znamy”

Stefania Sempołowska - fot. Wikipedia

W Polsce w XIX wieku, gdy zrodziła się
myśl działań na rzecz dobra dziecka
panował ogrom krzywd dziecięcych.
Dzieciom groziła śmierć, częste
dzieciobójstwa, porzucenia a tym samym
włóczęgostwo, głód, wyzysk, poniżenie, ból
i cierpienia . Nie tylko z powodu ciemnoty,
zacofania, ale również sytuacji politycznej ,
gospodarczej i społecznej. Polska w tym
okresie była pod zaborami. Zaborcy nie
byli zainteresowani odradzaniem się
jakichkolwiek ruchów na ziemiach
polskich.
Zaczęły się jednak rodzić pytania - jak
temu zaradzić. Początkowo działania na
rzecz dziecka miały charakter filantropijny
i dobroczynny, propagowany zwłaszcza w
środowisku lekarskim. Szybko
dostrzeżono, że efekty tych działań są
niezadowalające. Zrozumiano, że tylko
powołanie na terenach polskich
stowarzyszenia doprowadzi do
wymuszenia na władzy podjęcia
konkretnych działań chroniących dobro
dziecka.

Ogród Jordanowski - fot. www.nieplaczabaw.pl

Janusz Korczak
2. Początki Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci
Odzyskanie przez Polskę niepodległości,
budowanie państwowości, scalanie ziem z
trzech zaborów dały możliwość również
szerszego spojrzenia władz już polskich na
krzywdy dziecięce, a tym samym działań na
rzecz dobra dziecka.
W 1919 roku na zjeździe kulturalnooświatowym Polskiej Partii Socjalistycznej
(PPS) Stefania Sempołowska
zaproponowała aby PPS do programu swej
działalności w najlepiej pojętym interesie
dziecka włączył walkę o dobro dzieci i ich
szeroko pojęty interes.
Walkę o dobro dziecka widziała w sejmie,
organach władzy państwowej,
samorządowej i politycznej. Od tego roku
datuje się działalność Robotniczego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (RTPD)
następnie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
(TPD) na rzecz najlepiej pojętego interesu
dziecka.
Jak pisała Maria Kuzańska w swojej
książce, RTPD (1919-1939) „RTPD
występowało publicznie w obronie praw
dziecka do życia, zdrowia i nauki wszelkimi
dostępnymi drogami - na zebraniach
związkowych, spółdzielczych, przez
korespondencję partyjną, prasę, specjalne
publikacje”6. Informowano o
katastrofalnych warunkach życia dziecka w
kraju. Wystosowywano postulaty poprawy
sytuacji dzieci, a dzieci robotniczych w
szczególności.
Działania te spowodowały, że posłowie
wnosili pod obrady sejmowe sprawy
zdrowia, opieki jak również wychowania
dzieci.

Janusz Korczak - fot. Wikipedia

Domagali się zaangażowania
finansowego państwa w rozwiązywanie
najlepiej pojętego interesu dziecka.
Najdobitniej swoje stanowisko w
sprawie zagwarantowania dobra dziecka
podniosło Towarzystwo na I
Ogólnopolskim Kongresie Dziecka, który
odbył się w 1938 roku. Towarzystwo w
okresie międzywojennym jak i obecnie nie
tylko „domagało się”, ale równolegle
włączyło się do bezpośrednich działań
poprzez prowadzenie szkół powszechnych,
przedszkoli, świetlic osiedlowych,
bibliotek dziecięcych. Przy szkołach
budowano ogrody szkolne, w których
hodowano warzywa wspomagające
kuchnie szkolne.
Z myślą o rozwoju osobowości dziecka w
1927 r. powstała pierwsza poradnia
higieniczno-wychowawcza. W interesie
małego dziecka powstawały przedszkola,
do których zaczęły przychodzić dzieci w
wieku żłobkowym, Regułą stało się
urządzanie „Ogrodów Jordanowskich”, z
których mogły korzystać również dzieci nie
uczęszczające do przedszkoli. Dostrzegając
słabe warunki mieszkaniowe dzieci do
nauki i zabawy, już w 1930 roku zaczęli
tworzyć świetlice osiedlowe. Dzieci mogły
tam nie tylko odrabiać lekcje, rozwijać
swoje talenty ale również brać udział w
zajęciach technicznych, ślusarskich,
introligatorskich, powoływały kuchnie
mleczne.
Już 1922 roku powstał w Międzylesiu
Ośrodek „Helenów” jako miejsce dla dzieci
osieroconych, żyjących w skrajnej nędzy z
dużą niedowagą ofiarowany Towarzystwu
przez Bronisławę Dłuską z mężem – siostrą
Marii Curie Skłodowskiej. Działalność
swoją utrzymał również w czasie wojny i
okupacji dając schronienie wielu dzieciom
bez względu na pochodzenie społeczne,
wiarę i narodowość.
Zygmunt Pyszkowski,
wiceprezes ZG TPD w Warszawie, prezes TPD ZOR w Szczecinie
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W świątecznych klimatach
Wigilia w Maszewie
20 grudnia w Ognisku TPD w Maszewie
było bardzo gorąco. Nie tylko za sprawą
spotkania Wigilijnego z okazji
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
ale także dzięki osobom, które zaszczyciły
nas swoją obecnością. Dziękujemy
burmistrzowi Pawłowi Piesio, prezesowi
TPD w Szczecinie Zygmuntowi
Pyszkowskiemu oraz członkom MiejskoGminnego Oddziału TPD w Maszewie.
Odwiedził nas również Mikołaj, bez
którego nie spełniłyby się ciche marzenia
dzieci. Z całego serca dziękujemy
Mikołajowej, rodzicom, paniom:
Agnieszce, Iwonie, Ewie, Kasi, Stefanii,
Mai, oraz Dorocie za pomoc w
przygotowaniu Wigilii. Fundacja Dominiki
Kulczyk przekazała dzieciom zeszyty oraz
worki z nadrukiem programu „Żółty
Talerz”. Wszystkim, którzy przyczynili się
do tego, by uśmiech pojawił się na buziach
naszych podopiecznych, życzymy
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz
Szczęśliwego, Nowego 2019 Roku. Dzięki
uprzejmości naszych pań: Tereski, Oli,
Danusi i Stefanii, podczas zajęć
plastycznych powstały piękne stroiki i
czekoladniki, które upiększyły naszą
Wigilię.

„Hej Kolęda …” w Iskierkach
19 grudnia w Placówce Specjalistycznej
TPD dla Dzieci z Zespołem Downa
„Iskierka” odbyło się uroczyste
kolędowanie. Ten magiczny wieczór
rozpoczął się kolędą „Do szopy, hej
pasterze" zagraną na harmonijce przez p.
Małgosię. P. Beata wprowadziła nas w
świąteczny nastrój wierszem pt. „Wieczór
wigilijny”. Dzieci rozpoczęły występy,
solową grą kolęd na pianinie. Grupa
Iskierek pod opieką Małgosi Górnej
zaprezentowała kolędy. Dzieci samodzielnie
grały na dzwonkach, a wydobywające się
dźwięki składały się w przepiękną muzykę.
Jest to zadanie niełatwe, o czym przekonali
się rodzice i terapeuci, którzy próbowali
dorównać dzieciom. Wspólnie spędzony
czas wprowadził nas w atmosferę

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
„Iskierki” życzą Wszystkim Wesołych
Świąt.

Wigilia w Storkowie

Wigilia u
"Delfinków”

20 grudnia w Środowiskowym Ognisku
Wychowawczym TPD w Storkowie, jak co roku,
odbyła się uroczysta Wigilia, podczas której
dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie
życzenia oraz wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Na
stole było wiele tradycyjnych, smakowitych
potraw, takich jak: pierogi z kapustą i grzybami
czy barszcz z uszkami. Na Wigilię przybyli
wychowankowie wraz z rodzicami, ludzie
samotni oraz Pani Sołtys. Spędziliśmy czas w
miłej atmosferze. Na zakończenie każde dziecko
dostało paczkę od świętego Mikołaja.
Barbara Kubat,
kierownik-wychowawca ŚOW Maszewo

Aleksandra Zelmachowicz,
Placówka Specjalistyczna TPD „ISKIERKI”

Tradycyjnie, jak każdego roku w
Środowiskowym Ognisku
Wychowawczym TPD „Delfinki”, w
Szczecinie przy ul. 9-Maja, zorganizowano
spotkanie wigilijne. Na stołach, dzięki
zaangażowaniu rodziców, nie zabrakło
wspaniałych tradycyjnych potraw.
Podniosły i świąteczny nastrój podkreślały
pięknie i kolorowo przystrojone stoły,
choinka oraz odświętne stroje
biesiadników. W tym roku zaprosiliśmy
również byłych, dorosłych już
wychowanków naszego Ogniska, wobec
czego nie obyło się bez wspomnień i
anegdot związanych z życiem Placówki. Po
podzieleniu się opłatkiem i spożyciu
potraw, nadszedł czas na wspólne
kolędowanie.

Katarzyna Żelisko,
ŚOW TPD Storkowo

Wigilia w ŚOW TPD w Drzeninie
Dzieci pomagały w pieczeniu ciast i lepieniu
pierogów. Robiliśmy krokiety z pieczarkami
i serem, rybę po grecku, kompot z suszu.
Było również wiele innych przystawek. Po
kolacji dzieci otworzyły ogromny prezent z
zabawkami i grami planszowymi. Wielki
prezent, o wartości 1000 zł, otrzymaliśmy
od firmy Fiege (Zalando), za co serdecznie
dziękujemy. Spotkanie zakończyliśmy
wspólnym śpiewaniem kolęd.

22 grudnia w Środowiskowym Ognisku
Wychowawczym TPD w Drzeninie odbyła
się uroczysta kolacja wigilijna. Wigilia
została przygotowana wspólnie ze Świetlicą
Wiejską w Drzeninie. Na kolację zaproszono
rodziców oraz pedagog Natalię Szczurek.
Kolację przygotowaliśmy własnoręcznie.
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Marlena Gwiazda-Gielnik,
ŚOW TPD Drzenin, gm. Gryfino

Na koniec, jak co roku, Ognisko
odwiedził specjalny gość, najbardziej
lubiany i wyczekiwany przez wszystkie
dzieci na całym świecie. Tak, tak ... Mikołaj
przybył również do naszych "Delfinków".
Wszystkie prezenty zostały od razu
rozpakowane, a dzieci miały nie lada
zabawę. Dziękujemy rodzicom i
sponsorom za pomoc w organizacji tej
wspaniałej imprezy, a radość
najmłodszych niech będzie dla nich
najpiękniejszym prezentem.
Magdalena Wilk, kier. ŚOW TPD
„Delfinki”, Szczecin, ul. 9 Maja 17
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Wieczór kolęd
Okres Bożego Narodzenia to czas
kolędowania. W piątkowy wieczór w
naszym Ognisku mieszkańcy Kłodkowa
spotkali się na Wieczorze Kolęd. Podczas
spotkania gościliśmy uczennice SP 2 w
Trzebiatowie, które przy akompaniamencie gitary p. Andrzeja, ich nauczyciela
muzyki, śpiewały kolędy. W trakcie
spotkania nie tylko śpiewano kolędy.
Można było również udekorować pięknie
pachnące pierniczki upieczone przez dzieci
z Ogniska podczas zajęć kulinarnych.
Radosny nastrój spotkania oraz pachnąca
choinka sprawiły, że wspólnie spędzony
czas kolędowania minął szybko. Życzymy
wszystkim w Nowym Roku spełnienia
marzeń, radości oraz zdrowia życzą dzieci
oraz wychowawca i wolontariusze z ŚOW w
Kłodkowie.

Lubimy śpiewać ...
Miesiąc grudzień zawsze kojarzy się nam
ze śniegiem, mrozem, ubieraniem choinki
oraz prezentami od św. Mikołaja. Powoli
zbliżały się święta i w naszym Ognisku
pojawiła się pięknie udekorowana choinka.
Pewnego dnia, niczego się nie spodziewając,
ujrzeliśmy wchodzącego do naszej,
świątecznie przyozdobionej sali, Mikołaja.
Mikołaj wyraźnie zaznaczył swoją obecność,
używając dzwoneczka, który oznajmiał jego
przybycie. Długa, siwa broda dodawała
naszemu gościowi powagi, a ogromny
worek, który mu towarzyszył potęgował
jeszcze bardziej czekające nas emocje.
Mikołaj zaznaczył, że słyszał o nas już dawno
i bardzo chciał się z nami spotkać. Jednakże
zakomunikował, że jego ważne obowiązki
nie pozwalają pozostać z nami zbyt długo.
Wkrótce przeszedł do rzeczy i ku naszej
radości wręczył wszystkim paczki z
tajemniczą zawartością. Poprosił jednak,
abyśmy zaśpiewali mu jakąś piosenkę oraz
kilka kolęd. Za chwilę nasze Ognisko
rozbrzmiewało znanymi melodiami oraz
kolędami. Bardzo się cieszyliśmy, bo nikt z
nas nie pomylił się i nie zapomniał tekstu

piosenki, co niestety czasami nam się
zdarza. Mikołaj po wysłuchaniu naszego
występu wstał i majestatycznym krokiem,
przy dźwięku mikołajowego dzwonka, udał
się w kierunku wyjścia. Długo jeszcze
przyciskając nasze nosy do szyby,
obserwowaliśmy odchodzącego gościa,
który niebawem zniknął nam z oczu.
Pomimo, iż nikt nas o to nie prosił, zgodnie
zaśpiewaliśmy kilka znanych nam
piosenek i kolęd, gdyż my lubimy śpiewać.
Mirosław Dobrzański, Ewa Predko,
ŚOW TPD Stargard, ul. M. Konopnickiej 1
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Agnieszka Szkarapata,
kier. ŚOW TPD w Kłodkowie

ŚOW TPD Świnoujście
dla 27. Finału WOŚP
13 stycznia, już po raz 27 odbywała się
jednodniowa zbiórka pieniędzy,
organizowana przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Podopieczni
Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego TPD Nr 2 w Świnoujściu
również dzielnie wspierali Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od samego
rana nasi wolontariusze prowadzili zbiórki
pieniędzy, udowadniając tym samym że,
"Pomaganie jest dziecinnie proste". Mamy
nadzieję, że nasz wkład i zaangażowanie
pomogą innym potrzebującym, a
satysfakcja zdopinguje do dalszych działań.
Było to jednocześnie niepowtarzalne
doświadczenie, które pozwoliło nam
podzielić się empatią, tym co dobre i
wartościowe w trosce o drugiego człowieka.

www.tpd.szczecin.pl
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Opinie o „Drodze do domu”
Z końcem grudnia 2018 roku projekt
„Droga do domu” został zakończony. Nie
znaczy to jednak, że nasze rodziny
projektowe rozpłynęły się we mgle, a ich
problemy przestały istnieć. Dwa lata
projektu nie uczyniły cudu. To był początek
długotrwałej współpracy. Wśród
pedagogów i ich projektowych rodzin
wytworzyła się specyficzna więź, o czym

Bal nad Bale ...

Tradycyjnie, w okresie Karnawału, w
naszej Placówce organizujemy Bal
Karnawałowy, który jest okazją do
świętowania, wesołej zabawy oraz czerpania
radości z bycia przedszkolakiem. Na Balu
było bajkowo, kolorowo i radośnie.
Marlena Więckowska,
Placówka Specjalistyczna TPD nr 2, Świnoujście

Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy

świadczą wypowiedzi beneficjentów w
ankietach ewaluacyjnych. A oto kilka
najciekawszych cytatów:
„Projekt uświadomił mi, że każdego
dnia moje dziecko narażone jest na
niebezpieczeństwo, nie tylko na ulicy, ale
także w szkole. Pomoc pedagoga
rodzinnego dala ogromne wsparcie w
trudnych chwilach i momentach mojego
życia.”
„ Nauczyłam się rozmawiać z
dzieckiem, wspieram swoje dziecko w
problemach. Miałam gdzie przyjść z
własnymi problemami.”
„Z każdym problemem mogłam
naradzić się z pedagogiem. Dzieci się
wyciszyły, ja zaczęłam inaczej patrzeć na
życie, które nabrało sensu.”
„Otrzymałam bardzo duże wsparcie
psychiczne, wiedzę na temat własnej
pracy z dzieckiem.”
To tylko kilka wypowiedzi. Więcej
ciekawych i cennych informacji na temat
projektu "Droga do domu" znajdziecie
Państwo w raporcie z realizacji projektu.
Zapraszamy do lektury.
Magdalena Wilk,
koordynator pedagogów rodzinnych

RAPO RT
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Zadania domowe w Małkocinie

Zadania domowe, ostatnio znowu temat
kontrowersyjny. Jedni są za, inni
przeciwko. Jednak jedna kwestia pozostaje
bezsporna - nie każde dziecko może liczyć
na pomoc w nauce w swoim domu. I tu
Środowiskowe Ogniska Wychowawcze
TPD wkraczają z pomocą. My w ŚOW w
Małkocinie odrabiamy zadania domowe
wspólnie sobie pomagając. Za każdym
razem kiedy się spotykamy, wychowankowie zaraz po przyjściu do Ogniska
wyciągają zeszyty, książki i bierzemy się do
pracy. Jak trzeba tłumaczymy jeszcze raz
temat, wyjaśniamy i ćwiczymy. Starsi
pomagają młodszym. Nikt nikomu nie
przeszkadza, każdy wie, że może pytać i
prosić o pomoc wychowawcę. Bardzo
często na odrabianie zadań domowych,
naukę czy czytanie lektur poświęcamy
godzinę czy dwie. Taka jest potrzeba i my ją
zaspakajamy niosąc pomoc i poświęcając

tyle czasu ile potrzeba. Dzieci są
zadowolone, bo zrobiły zadania domowe ze
zrozumieniem, same, są przygotowane do
szkoły i już resztę dnia mogą się tylko bawić.
Nasze ogniska stawiają przed sobą wiele
celów i zadań. Wśród nich możemy
wymienić: opiekę nad dziećmi po szkole,
integrowanie dzieci, rozwijanie w nich
zainteresowań i talentów. Prowadzimy
zajęcia z profilaktyki antyalkoholowej,
antynarkotykowej, pomagamy znaleźć
sposoby na rozwiązywanie konfliktów czy
problemów. Bawimy się, rozmawiamy,
słuchamy siebie nawzajem, kształtujemy
postawy pro społeczne, zdrowotne i wiele
innych. Każda grupa dzieci ma nieco inne
potrzeby, ale pomoc w nauce i w odrabianiu
zadań domowych należy do jednych z
głównych w naszym planie pracy.

Monika Firmanty,
ŚOW TPD Małkocin, gm. Stargard
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Bezglutenowo
w Maszewie

W tym roku słodkimi upominkami dla
zaproszonych gości i rodziców były
pierniczki bezglutenowe. Wypieki z mąki
gryczanej, bez cukru i tylko z miodem
zrobiły furorę, gdyż były naprawdę
rewelacyjne. Dziękujemy wolontariuszce
Kamili za pomysł pieczenia bezglutenowych pierniczków.

Barbara Kubat,
kierownik-wychowawca ŚOW Maszewo
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Dzień Pluszowego
Misia w Chwarstnicy
Już od 16 lat, na całym świecie obchodzi się
urodziny pluszowego misia. Mały, duży, bury,
kolorowy, milutki, z kokardą czy w kubraczku
- miś pluszowy nieodłącznie kojarzony jest z
beztroskim czasem dzieciństwa. Jest
kumplem do zabawy, kompanem do podróży,
przyjacielem, któremu można wszystko
powiedzieć, przytulić się, wypłakać, pomaga
zasypiać. Miś jest przyjacielem dzieci. Czy
wypada zapomnieć o urodzinach przyjaciela?

Z okazji jego urodzin zorganizowałyśmy w
przedszkolu uroczystość. Już od rana witał
dzieci Miś Uszatek z koszem pełnym
ciasteczek i cukierków. Można było posłuchać
misiowych piosenek. Każde dziecko w tym
dniu przyszło do przedszkola ze swoim
misiem pluszakiem. Zaczęła się zabawa z
misiami: tańce, konkursy, zawody, piosenki,
zagadki. Dzieci miały okazję poznać historię
pluszowego misia oraz innych bohaterów
literackich i filmowych. Wykonaliśmy portret
misia, szukaliśmy największego misia i
najmniejszego. Na zakończenie zabawy
upiekliśmy misiowi i sobie pyszne ciasteczka.
Miś to nie tylko pluszowa przytulanka, to
"ktoś" bardzo bliski, czuły, cierpliwy i często
niezastąpiony.
Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy

Kiermasz Świąteczny w SP37
W połowie grudnia, w Szkole
Podstawowej nr 37 w Szczecinie, odbył się
kiermasz świąteczny pod hasłem: „I Ty
możesz zostać Świętym Mikołajem”.
Podczas kiermaszu można było kupić kartki,
stroiki, świąteczne ozdoby, rękodzieło,
malownicze dekoracje oraz prezenty
świąteczne. Były również bożonarodzeniowe specjały: słodycze, ciasta, ciastka,
babeczki oraz pierniki. Na kiermaszu swoje
stanowisko miało także Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci przy SP37. Świąteczne
ozdoby wykonali nauczyciele szkolnych
świetlic wraz z wychowankami. Ponadto
przed kiermaszem został zorganizowany
konkurs na najładniejszą ozdobę
świąteczną. Otrzymaliśmy 41 pięknych
prac. Wszystkie ozdoby zostały sprzedane,
a zarobione pieniądze przekazano na
potrzeby uczniów naszej szkoły.
Agnieszka Pacholczyk, Agnieszka Bobkowicz,
Szkolne Koło TPD przy SP 37
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Wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino

W dniu 14 grudnia dzieci z Przedszkola TPD
,,Słoneczko" z Chwarstnicy były z wizytą w
Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino na spotkaniu
z Panem Burmistrzem Mieczysławem
Sawarynem. Mimo nawału pracy Pan
Burmistrz przyjął nas, odpowiedział na wiele
pytań, które zadawaliśmy. Mieliśmy okazję
zobaczyć budynek urzędu od wewnątrz.
Zostaliśmy ugoszczeni słodyczami oraz
napojami. Dzieci śmiało zadawały pytania, na
które Burmistrz musiał odpowiedzieć.
Stwierdził, że są to trudne pytania. Jak zawsze
atmosfera była miła.
Czy jest Pan zadowolony ze swojej
pracy?
Jestem bardzo zadowolony,
najprzyjemniejsze jest to, że mogę spotykać
się z ludźmi, z Wami, waszymi rodzicami i
dziadkami.
Co nie podoba się Panu w swojej
pracy?
Bardzo trudne pytanie ... nie podoba mi się,
że nie mogę spełnić wszystkich oczekiwań,
wszystkim ludziom pomóc. Chciałbym, aby
wszyscy mieli dużo pieniędzy, pracę i byli
zdrowi.
Czy jest coś, co Pan lubi w swojej
pracy?
Tak, jest to możliwość kontaktu z dziećmi,
mieszkańcami Gryfina, że mogę z nimi
porozmawiać, dużo rzeczy dowiedzieć się,
pomóc.
Czy Pana praca jest trudna?
Tak, bardzo trudna. Wymaga dużej wiedzy
na różne tematy, doświadczenia, umiejętności
zrozumienia potrzeb drugiego człowieka.
Zajmuje dużo czasu, ale daje dużo radości i
satysfakcji.

Co skłoniło Pana do objęcia
stanowiska Burmistrza?
Wiele trudnych spraw - bezrobocie, długi
zaciągnięte na różne przedsięwzięcia, brak
środków finansowych. Powoli rozwiązujemy
naglące problemy. Chcę uporządkować
wszystko tak, aby mieszkańcy żyli w dobrze
zarządzanej gminie i w przyjaznym środowisku
tak, aby spełniły się ich marzenia.
Jakie inwestycje związane z dziećmi
planuje Pan na najbliższy rok?
Założenie ogrodu sensorycznego, skate park.
Budujemy halę sportową na 300 miejsc, mam
nadzieję, że i Wy z tego skorzystacie.
Czy lubił Pan chodzić do przedszkola?
Uwielbiałem, tam poznałem wielu
przyjaciół, z niektórymi utrzymuję kontakt do
dziś. Lubiłem bawić się w chowanego, w berka,
w wyścigi oraz dobre jedzonko.

Co najlepiej wspomina Pan z
przedszkola?
Panie, koleżanki i kolegów. Wspólne zabawy.
Chodziłem do najstarszego przedszkola w
Gryfinie, do przedszkola nr 1, obecnie
Przedszkola im. Krasnala Hałabały.
W co lubił się Pan bawić?
Lubiłem malować, lepić. Najbardziej nie
lubiłem leżakować. Lubię zabawy i spacery ze
swoimi psami. Mam dwa psy i koty. Lubię
podróżować, pływać, jeździć na rowerze.
Czego nauczyło Pana przedszkole?
Ładnie malować, być grzecznym, dbać o
wiele rzeczy, dużo zwiedzaliśmy.
Co zmieniłby Pan w przedszkolach?
Chciałbym, aby przedszkola były
wyposażone w wiele różnych atrakcyjnych
pomocy, poza tym to dzieci w przedszkolach
mają bardzo dobrą opiekę, żeby były bezpieczne
i szczęśliwe.
Jakie ma Pan zdanie o placówkach
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci?

Wizyta w MOK w Dąbiu
14 grudnia 2018 r. byliśmy na podsumowaniu Warsztatów
Psychoprofilaktycznych w Klubie Delta w MOK w Dąbiu. W
wernisażu Programu Psychoprofilaktycznego "Sprawne dłonie,
czysty umysł" uczestniczyliśmy jako zaproszeni goście. Było też
rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze hasło i pracę plastyczną
poświęcone bezpieczeństwu oraz profilaktyce antyuzależnieniowej. Natomiast na sali kinowej mogliśmy obejrzeć
pokazy taneczne
breakdance w
wykonaniu dzieci.
Obejrzeliśmy również
koncert świąteczny
dzieci z pracowni
muzycznej Vissi
d`Arte.
Monika Miziałkowska,
wych. ŚOW TPD Szczecin,
os. Kosynierów 16

To są moje ulubione placówki. Podoba mi
się zarządzanie nimi, posiadają twórczych
nauczycieli, którzy przygotowują Was do
życia, budują Waszą wiedzę na całe życie,
zapewniają solidną, fachową opiekę. W
Waszych placówkach dzieje się sporo
ciekawych rzeczy. Chciałbym, aby takie
przedszkole powstało w przyszłości w Pniewie.
Czy planuje Pan współpracę z TPD?
Tak, jak najbardziej. Jestem z tej
współpracy usatysfakcjonowany.
Czy lubi Pan święta?
Tak. Jak byłem dzieckiem lubiłem
dostawać prezenty, spotkania z rodziną. Lubię
to nadal. Obecnie cieszy mnie każdy drobiazg,
dawanie prezentów innym, także zwierzętom,
np. psom kości do gryzienia.
Czy wierzy Pan w Mikołaja?
Oczywiście, nawet jeżeli tak naprawdę go
nie ma.
Co chciałby Pan dostać w prezencie
od Mikołaja?
Już dostałem - bo Wy przyszliście do mnie.
Każdy drobiazg będzie mnie cieszył, a
szczególnie spotkanie z rodziną.
Jak nazywają się Pana zwierzęta?
Psy: Roki i Łatek oraz koty: Marcel i Pisia.
Czy Burmistrz długo pracuje?
Tak, długo.
Po zakończeniu rozmowy dzieci wręczyły
Panu Burmistrzowi upominek i złożyły
świąteczne życzenia. Nie zabrakło także
wspólnego zdjęcia. My także wyjechaliśmy z
upominkami od Pana Burmistrza.
Dziękujemy za poświęcenie czasu dla małych
dzieci.

Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy

Pokaz Taneczny "Tańczące Misie”

9 grudnia Kasia, Natalia, Paulina, Amanda i Magdalena uczestniczyły
w pokazie tanecznym "Tańczące Misie", który odbył się w Klubie
Tanecznym Danceclub w Szczecinie. Dziewczynki z ŚOW TPD w
Szczecinie na osiedlu Majowym, od prawie dwóch lat, uczą się różnych
rodzajów tańca. Naszą instruktorką jest p. Ewelina z Danceclub'u.
Dziewczyny na pokazie oceniane były indywidualnie. Za swoje
prezentacje otrzymały złote medale oraz dyplomy.
Monika Miziałkowska,
wych. ŚOW TPD Szczecin, os. Kosynierów 16
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Tańczące Misie 2018

Wizyta seniorów z DPS
21 grudnia odwiedzili nas, ze świąteczną
wizytą, Seniorzy z Domu Pomocy
Społecznej nr 1 przy ul. Potulickiej 40 w
Szczecinie. Wychowankowie
Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego TPD przy ul. Potulickiej

gościli p. kierownik DPS oraz kilkoro
podopiecznych. Były wspólne życzenia
świąteczne i noworoczne, wiele
serdeczności oraz prezenty dla naszych
dzieci. W miłej atmosferze, przy herbacie i
słodkościach, wymieniliśmy się również
pomysłami na temat zajęć oraz warsztatów
dla dzieci i seniorów, a także wspólnych
imprez w naszym, lokalnym środowisku.
Sympatyczni podopieczni DPS sprawili nam
swoją wizytą, i oczywiście upominkami,
wiele radości. Nasze dzieci w zamian
wręczyły seniorom własnoręcznie
wykonane laurki oraz kartki z życzeniami.
Mamy nadzieję, że takich spotkań i rozmów
będzie o wiele więcej. Dziękujemy za miłą,
świąteczną niespodziankę.
Anna Żołna, kier. ŚOW TPD
Szczecin, ul. Potulicka 29

Wyprawa do kina dzieci ze Storkowa
8 grudnia 2018 r., dzięki pomocy Pani
Sołtys, odbył się wyjazd do kina na bajkę
pt.: "Miśków Dwóch w Nowym Jorku".
Wychowankowie ŚOW TPD w Storkowie
pojechali tam w ramach prezentu
mikołajkowego. W kinie zajadaliśmy się
pysznym popcornem. Po wyjściu z kina
dzieci stwierdziły, że bajka była świetna. Po
seansie pojechaliśmy do KFC, gdzie każdy
zjadł coś, co lubi, a wracając do domu
wszyscy mieli wielkie uśmiechy na
twarzach, gdyż byliśmy bardzo szczęśliwi.

Na początku grudnia odbyła się II już edycja
Turnieju Tańca Towarzyskiego "Tańczące
Misie". Turniej zorganizowany został dla
wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego,
w których prowadzone są zajęcia taneczne.
Młodzi tancerze ze wszystkich szczecińskich
placówek zaprezentowali swoje umiejętności
przy wsparciu ulubionych instruktorów. Nad
przebiegiem imprezy czuwali jurorzy ze Szkoły
Tańca „Danceclub”, organizatora, gospodarza i
pomysłodawcy imprezy. Całość przygotowano
w profesjonalny i godny podziwu sposób. Nasi
mali artyści dziękują za możliwość udziału w tej
barwnej i pełnej pozytywnych emocji imprezie.
To dla nich także sprawdzian oraz możliwość
zaprezentowania tego, czego uczyli się przez
cały rok.
SZCZECIŃSKA SZKOŁA MISTRZÓW

Magdalena Wilk, kier. ŚOW TPD
„Delfinki”, Szczecin, ul. 9 Maja 17

Katarzyna Żelisko,
ŚOW TPD Storkowo

PODARUJ 1% PODATKU

Mikołaj u
przedszkolaków

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zachodniopomorski Oddział Regionalny

www.tpd.szczecin.pl

KRS 0000133561
0000133561

Święta z „Moto-Mikołajami”
Już od kilku lat, w okresie
przedświątecznym, wychowanków
Środowiskowych Ognisk Wychowawczych
TPD ze Szczecina odwiedzają wyjątkowi
goście. Mikołaje na ryczących maszynach.
W tym roku przyjechało ich wielu. Miejscem
spotkania było ŚOW TPD przy ul. 9-Maja na
Pomorzanach. W tym roku impreza cieszyła
się szczególnym zainteresowaniem dzieci z
naszych placówek. Licznie przybyły wraz z
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PL
całymi rodzinami. Był pokaz jazdy na
motorach, wspólna sesja zdjęciowa i na
koniec, to na co zawsze czekają nasi
milusińscy, prezenty. Każde dziecko
otrzymało paczkę ze słodyczami. Na dowód
sympatii do tych oryginalnych Mikołajów,
Reniferów, Śnieżynek i Bałwanków nasze
dzieci przygotowały własnoręcznie
wykonane podarunki w postaci rysunków i
kolorowych kartek świątecznych.
Dziękujemy Stowarzyszeniu „Motocykliści
dla dzieci” za tak wspaniałą inicjatywę.
Jesteśmy zdania, że uśmiechnięte buzie
naszych podopiecznych są dla nich
motywacją. Z utęsknieniem czekamy na
Waszą kolejną wizytę.

Tradycyjnie, 6 grudnia zawitał do nas
Mikołaj. Już od samego rana dzieci
nasłuchiwały dźwięku dzwoneczka
Mikołaja. Ze względu na to, że są to
najgrzeczniejsze dzieci na świecie,
wiedziały dobrze, że w tym dniu Mikołaj
nie zapomni o naszym przedszkolu.
Mikołaj przygotował dla każdego słodkie
prezenty, które miał ukryte w wielkim
worku. Były piosenki, tańce, wiersze,
zadania do wykonania oraz wspólna
zabawa z Mikołajem. Na koniec zrobiliśmy
sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.
Następne odwiedziny za rok. Już nie
możemy się doczekać. Serdecznie
dziękujemy Mikołajowi.

Magdalena Wilk, kier. ŚOW TPD
„Delfinki”, Szczecin, ul. 9 Maja 17

Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy
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Podsumowanie
Projektu
"Droga do Domu”
ciąg dalszy ze str. 1.

pracy systemowej pedagodzy nawiązali
współpracę z instytucjami zajmującymi się
wspieraniem rodzin, współpracowali
również ze szkołami, policją, kuratorami
oraz służbą zdrowia. Podczas realizacji
projektu znacznie wzrosła liczba
wychowanków w Placówkach Wsparcia
Dziennego.
Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w każdej z placówek biorących
udział w projekcie znacząco wpłynęły na
zmianę zachowania wychowanków oraz na
ich samoocenę i relacje w grupie.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się
także warsztaty dla rodziców, o czym
świadczy frekwencja na zajęciach, a także
uznanie wyrażone w odpowiedziach na
pytania ankietowe. Beneficjenci byli
zadowoleni z tematyki warsztatów oraz
kompetencji osób prowadzących zajęcia.
Znaczna większość badanych jest
zadowolona z przystąpienia do projektu,
zauważa efekty wspólnie podjętych działań
i wyraziła chęć dalszej współpracy z
pedagogiem rodzinnym oraz mieć
możliwość korzystania ze wszystkich
oferowanych przedsięwzięć. Na podstawie
przeprowadzonych badań, mając na
uwadze skuteczność pedagogów
rodzinnych w udzielaniu pomocy
rodzinom przeżywającym trudności w
pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych wobec własnych dzieci
(32 powroty do rodzin biologicznych i 54
wstrzymań procedur umieszczenia dzieci
w pieczy zastępczej bądź instytucjonalnej w ciągu dwóch lat) wskazuje na
konieczność wpisania do Ustawy o
Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy
Zastępczej funkcji pedagoga rodzinnego w
ramach pracy Placówki Wsparcia
Dziennego jako właściwego środka do
zapobiegania umieszczaniu oraz powrotu
dzieci z pieczy zastępczej i
instytucjonalnej.

Zbliża się Dzień Babci i Dziadka
W ŚOW TPD w Gardnie, gm. Gryfino,
dzieci postanowiły przygotować prezenty
dla swoich dziadków. Pomysłów było dużo,
ale wygrał jeden - ramki na zdjęcia zrobione
z patyczków do lodów, ozdobione
kolorowymi cekinami. Dzieci zabrały się do
pracy pod czujnym okiem wychowawcy
Ogniska. Zabawy było przy tym co nie
miara, a i pomysłów na ozdobienie ramki
sporo. Każdy z uczestników zajęć chciał
zrobić jak najpiękniejszą ramkę dla
dziadków. Do pracy dzieci potrzebowały
jedynie materiałów w postaci patyczków do
lodów, kartonika jako podkładki,
kolorowych pisaków oraz różnej wielkości
cekinów. Wszystko to zostało połączone
klejem na gorąco. Dzieci bardzo chętnie
uczestniczyły w zajęciach i przygotowały
prezenty które później zabrały do domów.

Zajęcia przeprowadziły: p. Natalia
Szczurek, pedagog rodzinny oraz p. Alina
Mumot, wychowawca w Ognisku.

Natalia Szczurek,
pedagog rodzinny, ŚOW TPD w Gardnie
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Z dniem 01.01.2019 r. realizacja
projektu została zakończona. Ale czy tak się
stało? Czy z początkiem roku zakończyły się
problemy rodzin, które zgłosiły się do nas?
Czy zdążyliśmy w tym czasie rozwiązać
wszystkie problemy? Nie! Pedagodzy nadal
są potrzebni i będą, dopóki istnieć będą
rodziny potrzebujące wsparcia. Z
perspektywy dwóch lat okazuje się, że
funkcja pedagoga rodzinnego to strzał w
d zi e s i ąt kę , d l at e g o t e ż s zc ze g ó l ne
podziękowania należą się głównemu
pomysłodawcy idei, a także promotora
wszelkich działań w kierunku wdrożenia tej
idei w życie, Kierownikowi Projektu,
prezesowi TPD ZOR w Szczecinie,
Za oknem próżno czekać na to, że spadnie
śnieg. My zrobiliśmy swój własny śnieg.
Zygmuntowi Pyszkowskiemu.

Dzień Płatka Śniegu

Kochani, kilka minut, a zabawa gwarantowana.

D z i ę k u j e m y r ó w n i e ż k a d r z e Zabawa takim śniegiem to namiastka
zarządzającej projektem oraz osobom, które prawdziwego, białego szaleństwa. Bawiąc się
płatkami śniegowymi, poznaliśmy różne
wspierały nas w tym czasie.
kształty, liczyliśmy, segregowaliśmy je. Dzieci

Kwintesencją naszej pracy niech będzie tworzyły różne kompozycje ze sztucznego
z d a n i e n a p i s a n e p r z e z j e d n ą z śniegu oraz zimowe obrazki.
beneficjentek:
„Współpraca z panią pedagog,
jak i z innymi osobami zajmującymi
się projektem, daje ogromne
poczucie bezpieczeństwa.
Doradztwo i wsparcie są bezcennym
dobrem, jakie otrzymałam przez ten
czas.”
Magdalena Wilk,
koordynator pedagogów rodzinnych

RAPO RT

Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy
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Rysunki dzieci z ŚOW TPD Kosynierów w Szczecinie

Amanda Dziubała - „Ptasi domek”

Magdalena Owczarek - „Myśli”

Magdalena Owczarek - „Rewal”

Kasia Grudzińska - „Cerise Hood”

Magdalena Kirpluk - „Zachód słońca nad morzem”

Natalia Szymczak - „Konik”

Łukasz Jędrzejczak - „Matematyka”
Monika Miziałkowska, wych. ŚOW TPD Szczecin, os. Kosynierów 16
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