1 czerwca 2022 r. rozpoczęliśmy
realizację nowego Projektu „W kręgu
rodziny”, współfinansowanego przez Unie
Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt będzie realizowany
do 31.10.2023 r. na terenie 5 powiatów
województwa zachodniopomorskiego:
stargardzkiego, kamieńskiego,
gryfickiego, pyrzyckiego oraz
choszcze ńskie g o. Głów nym ce le m
projektu jest poprawa pełnienia ról
opiekuńczo-wychowawczych i
funkcjonowania gospodarstw domowych,

60 rodzin ubogich i/lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności w sprawowaniu opieki
nad dziećmi. Wsparcie jest ukierunkowane na ograniczenie umieszczania
dzieci w pieczy zastępczej i zwiększenie
powrotu dzieci z pieczy zastępczej do
rodzin biologicznych. Projekt zakłada
kompleksową i indywidualną formę
wsparcia rodzin, w ramach 6 Placówek
Wsparcia Dziennego TPD.

13 lipca dzieci z Placówki Wsparcia
Dziennego TPD Nętkowo wybrały się, wraz
z opiekunami, na wycieczkę do Stargardu.
Jazda pociągiem, zabawy na świetnym
placu zabaw, obiad w Pizza Hut, a na
koniec główny cel naszej podróży, czyli
zajęcia w Stargardzkim Centrum Nauki
Filary. Dzieci bawiły się znakomicie.

W tym tygodniu korzystamy z pięknej
pogody. Podczas spaceru po naszej
wiosce pozbieraliśmy polne kamienie i z
wielkim wysiłkiem przynieśliśmy je do
naszej Placówki. Tam je umyliśmy i
pomalowaliśmy farbami. Powstały
przepiękne, kolorowe, skalne dzieła
sztuki. Zachęcamy każdego do tak
prostej i jednocześnie tak przyjemnej
zabawy.

W lutym tego roku, wiadomość o
wybuchu wojny w Ukrainie, wstrząsnęła
Polską i całym światem. Wszyscy z
niepokojem śledziliśmy wiadomości zza
wschodniej granicy. Żyliśmy tragedią
milionów niewinnych ofiar tragedii. Z
biegiem czasu nauczyliśmy się z tą tragedią
żyć. Jednak, nam dorosłym, nie wolno
zapominać, że dzieci i młodzież
doświadczają ogromnego lęku, strachu o
zdrowie i życie swoje oraz najbliższych
(rodziców, rodzeństwa, dziadków). Od
kilku ostatnich miesięcy towarzyszą im
niewyobrażalnie trudne, nieznane dotąd
odczucia i emocje, z którymi bez pomocy
osób dorosłych nie będą w stanie
przetrwać okresu wojny, nie tracąc
zdrowia fizycznego i psychicznego oraz

poczucia bezpieczeństwa.
Udostępniane wszystkimi kanałami
informacyjnymi wiadomości o zagrożeniu
docierają, zarówno do polskich dzieci, jak i
do mieszkających w naszym kraju dzieci i
rodzin z Ukrainy.
Obecnie ogromnym wyzwaniem jest
zapewnienie realnej, solidarnej pomocy
wszystkim, którzy przybyli z Ukrainy w
ostatnim czasie. ONI szczególnie potrzebują
wsparcia i pomocy nauczycieli,
wychowawców, psychologów, pedagogów −
w szkole, placówce wsparcia dziennego, czy
poradni psychologiczno-pedagogicznej. W
każdej placówce niezbędna jest rozmowa o
emocjach wychowanków, a także rzetelna,
dostosowana do wieku i możliwości
percepcyjnych dziecka, informacja o
aktualnej sytuacji związanej z
wydarzeniami w Ukrainie. To my, dorośli,
odpowiedzialni jesteśmy za dzieci i ich
bezpieczeństwo. Pochylmy się, więc nad
każdym dzieckiem, obserwujmy i
interweniujmy, kiedy coś w zachowaniu
dziecka nas niepokoi. Szybka interwencja i
odpowiednia terapia to gwarancja
skutecznej pomocy.
Pamiętajmy, że wojna i jej skutki zawsze
najbardziej odbijają się na psychice
najmłodszych. Dlatego chrońmy je i
wspierajmy.

28 lipca 2022 r., na zaproszenie
Rodziców naszego wychowanka Eryka,
udaliśmy się na piknik zorganizowany na
pożegnanie z przedszkolem. Dzieci miały
okazję zobaczyć z bliska konie, dowiedziały
się jakich warunków potrzebuje koń, czym
go karmić, jak o niego dbać. Nasze
przedszkolaki miały możliwość skorzystać,
niejednokrotnie pierwszy raz w swoim
życiu, z lekcji jazdy konnej pod czujnym
okiem p. Agaty i p. Piotra. Po wielu

wrażeniach przyszła pora na karmienie
koników. Dzieci karmiły konie marchewką i
jabłkami. Nie zabrakło także wspólnych
zabaw, pieczenia kiełbasek i pysznych
ciasteczek upieczonych przez babcię Eryka.
Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni i
szczęśliwi. Pragniemy podziękować
Państwu Agacie i Piotrowi za umożliwienie
przedszkolakom przeżycia tych
niecodziennych chwil. Pozostaną one na
pewno na długo w naszej pamięci.

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 2022, jak i
poprzednie, przejdzie do historii, przede
wszystkim za sprawą toczących się
działań wojennych za naszą wschodnią
granicą. Nie ustaje również widmo
pandemii, która nie do końca jeszcze
wygasła. 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. Ogromny napływ
ukraińskich uchodźców, zwłaszcza matek
z dziećmi sprawił, że nasza organizacja
bez chwili namysłu zaangażowała się w
pomoc najmłodszym. We współpracy z
Wojewodą Zachodniopomorskim oraz
samorządowcami stworzyliśmy Punkty
Opieki nad Dzieckiem oraz Centrum
Wsparcia Dziecka i Rodziny. Do naszych
Placówek Wsparcia Dziennego oraz
Przedszkoli przyjęliśmy ukraińskie dzieci.
W większości dzieci z traumą wojenną,
dlatego też tegoroczna organizacja
wypoczynku, tak jak i w poprzednich
latach, 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 oraz Słowiński
Park Narodowy z charakterystycznymi
ruchomymi wydmami. Byliśmy również
w Bydgoszczy. W programach wycieczek
nie zabrakło takich atrakcji jak: zabawa w
Centrum Rozrywki „Majaland” w
Kownatach, zajęcia warsztatowe w
„Wiosce Słowian i Wikingów” w Wolinie,
poznanie historii II wojny światowej
podczas pobytu w Podziemnym Mieście w
Świnoujściu, a także zwiedzanie Muzeum
V-3, zabawa w wiosce „Dziki Zachód” w
Zieleniewie. We wszystkich placówkach
Zachodniopomorskiego Oddziału TPD
odbywały się wakacyjne zajęcia,
warsztaty, wyjścia do kina, pikniki oraz
imprezy sportowe. Łącznie w naszym
województwie z ofert skorzystało ok. 1500
dzieci i młodzieży.

Zanim doszliśmy na piękną
Kołobrzeską plażę, odwiedziliśmy
Muzeum Historii Osad Rybackich,
pokazaną w ciekawej, wielosensorycznej
formie, specjalnie przygotowanej dla
dzieci w wymiarze 6D. Było cudnie,
kolorowo i magicznie. Dzieci były
zachwycone. Pełni wrażeń, ze smakiem
gofrów i z nadmorskimi pamiątkami
wieczorem wróciliśmy do domu.

Kolejna, planowana wycieczka, na którą
udali się podopieczni PWD z os.
Kasztanowego w Szczecinie, odbyła się 14
lipca. Tym razem pojechaliśmy do
Kołobrzegu wraz z dziećmi z innych
placówek TPD: ul. 9-go Maja i ul.
Iwaszkiewicza. Pogoda nie rozpieszczała
nas, ale wszyscy dzielnie znosili wietrzną
aurę i 18-stopniową temperaturę. Czerwona
flaga nie pozwoliła na kąpiel, ale zabawy w
nadmorskim piachu też mają wiele uroku.

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, to także możliwość lepszego
poznania naszego kraju dla najmłodszych
gości z Ukrainy. Taka forma organizacji
wypoczynku, to również idealny czas dla
wychowawców pracujących przez cały rok
z wychowankami, pozwalający na lepsze
poznanie swoich podopiecznych.

1 czerwca 2022 r. podopieczni z
Placówek Wsparcia Dziennego TPD ze
Szczecina, Gminy Dobrzany oraz Gminy
Chociwel zostali zaproszeni na spotkanie z
Wojewodą Zachodniopomorskim, panem
Zbigniewem Boguckim. Dzięki
uprzejmości pracowników Urzędu
Wojewódzkiego dzieci mogły zapoznać się z
historią budynku oraz zwiedzić go.
Najwięcej emocji wzbudziły eksponaty w
Sali Maszkaronów oraz podziwianie

14 lipca, 60 dzieci z Placówek Wsparcia
Dziennego z Gminy Marianowo (Sulino,
Dzwonowo, Gogolewo), dzięki wsparciu
finansowemu pozyskanemu z TPD ZOR w
Szczecinie oraz funduszom zebranym podczas
kiermaszy świątecznych, wyjechało do Parku
Trampolin FUN JUMP do Szczecina. Wszyscy
dobrze się bawili pod okiem instruktorów, a 90
minut intensywnego skakania wycisnęło z dzieci
siódme poty. Dużym zainteresowaniem cieszył
się tor Ninja Warrior, gdzie każdy chętny mógł się
sprawdzić. W drodze powrotnej odwiedziliśmy
McDonalda aby posilić się po wyczerpujących
zabawach. Wycieczkę z pewnością możemy
zaliczyć do udanych. Dziękujemy rodzicom
uczestniczącym w wycieczce za wsparcie oraz
pomoc w opiece nad dziećmi.

panoramy Szczecina z Wieży
Meteorologicznej.
Głównym celem spotkania z panem
wojewodą były obchody Dnia Dziecka. Po
wysłuchaniu informacji o tym, na czym
polega praca przedstawiciela Rady
Ministrów w województwie oraz po
zrobieniu pamiątkowego zdjęcia na tarasie,
przy gabinecie wojewody, dzieci zostały
obdarowane prezentami. Następnie mogły
zapoznać się z pracą służb ratowniczych:
policji, ratowników medycznych oraz
strażaków. Tegoroczny Dzień Dziecka okazał
się dla naszych podopiecznych pełen wrażeń
i niespodzianek.

Korzystając z ładnej pogody, dzieci z
PWD TPD w Tarnowie wzięły udział w
podchodach. Gra polegała na tym, że dwie
drużyny posługując się wcześniej
otrzymanymi mapami, pod opieką
wychowawców, starały się dotrzeć jak
najszybciej do celu, wykonując przeróżne
zadania. Miejsce ukrycia wskazówek do
rozwiązania zadania, oznaczone były
wcześniej umówionymi znakami. Zadania
były bardzo urozmaicone, było ich bardzo
dużo – od ułożenia napisu Tarnowo,
zrobienia 10 podskoków, zebrania szyszek
czy też liści aż po sprawdzenie wiedzy z
matematyki. Niełatwym zadaniem było
znalezienie kartek, strzałki pokazywały
kierunek i ilość kroków, ale część była
schowana pod kamieniami lub zawieszona
na drzewach. Wykonane zadania
udokumentowaliśmy zdjęciami oraz
filmikami. Ta aktywność fizyczna
dostarczyła mnóstwo frajdy, poza tym
mogliśmy wspólnie spędzić czas na
świeżym powietrzu. Nagrodą dla
wszystkich uczestników był seans filmowy
oraz wspólna noc w naszej placówce.

W pierwszych dniach lipca odbył się
Festyn Rodzinny zorganizowany przez
Panią Sołtys, Radę Sołecką, Koło Gospodyń
Wiejskich, Placówkę Wsparcia Dziennego
TPD oraz strażaków z OSP w Sulinie. Można
było poczęstować się domowymi
wypiekami, popcornem, watą cukrową,
goframi oraz grochówką. Wychowawczynie
wcieliły się w role animatorek zabaw dla
dzieci i przygotowały im różnego rodzaju

zabawy, konkurencje, zawody sportowe,
malowanie twarzy, warkoczyki i
kolorowanie włosów. Dużą atrakcją okazał
się mini festiwal kolorów oraz rozegrany
mecz piłki nożnej. Dziękujemy druhom z
OSP Sulino za wspaniałą zabawę w pianie
oraz Motocyklistom, którzy tak licznie
przybyli. Po przejażdżce motocyklem
radość dzieci była bezcenna. Serdecznie
dziękujemy rodzicom i wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania tak
fantastycznej imprezy. Z pewnością
pozostanie w naszej pamięci na długo.

Pod koniec czerwca postanowiliśmy
przywitać długo wyczekiwane lato. Zwyczaj
pożegnania zimy i powitania wiosny
(topienie Marzanny) jest dzieciom bardzo
dobrze znany, natomiast tzw. Noc Kupały,
słowiańskie święto związane z letnim
przesileniem Słońca, obchodzone w nocy z
21 na 22 czerwca jest mniej znane.
Postanowiliśmy więc, jak w roku
poprzednim, wykorzystać pierwszy dzień
lata do wesołych zabaw nad naszym
jeziorem. Najważniejszą częścią imprezy
było wyplatanie wianków. Wykonaliśmy je z
polnych kwiatów, zbieranych w najbliższej
okolicy. Potem nastąpiła przymiarka na
głowę i wspólne zdjęcie na pamiątkę.

Tak długo oczekiwane Wakacje wreszcie
nadeszły. Jednak żeby były miłym
wspomnieniem letniego wypoczynku,
powinny być przede wszystkim bezpieczne. W
Specjalistycznej Placówce Wsparcia
Dziennego Nr 2 TPD w Świnoujściu staramy
się na każdym kroku informować naszych
podopiecznych o tym w jaki sposób
organizować czas wolny, bez sytuacji
zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu. W
tym roku wspomagali nas w tych działaniach
przedstawiciele instytucji z którymi
współpracujemy: Pani Magdalena Olszewska z
Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej oraz Pan Kamil Zwierzchowski,
rzecznik Komendanta Miejskiego Policji w
Świnoujściu. Nasi goście szeroko omówili
różnorodne zagrożenia oraz uświadomili nas w
jaki sposób możemy ich uniknąć. We wspólnej,
ożywionej rozmowie poruszane były zasady
ograniczonego zaufania wobec osób
nieznajomych, zachowania się nad wodą,

podczas upałów czy burz. Nasi podopieczni
wykazali się również dużym zaangażowaniem i
wiedzą, zaskakując prowadzących zajęcia
dojrzałością pytań. Jesteśmy spokojni, że z taką
wiedzą, te wakacje będą wspaniałe i bezpieczne.

Stanęliśmy nad brzegiem jeziora i
zaczęliśmy puszczać wianki na wodę,
obserwując jak się powoli oddalają.
Niestety nie było chłopców, którzy mogliby
je wyłowić. To dobrze, ponieważ nasze
dziewczęta muszą jeszcze trochę dorosnąć
do zamążpójścia. Natomiast żaden wianek
nie zatonął, co znaczyło, że czeka nas
zdrowie i powodzenie w życiu. Jako
nieodłączny element święta Kupały było
również ognisko. Chociaż nie skakaliśmy
przez nie i nie paliliśmy w nim magicznych
ziół. Natomiast upieczone kiełbaski były
pyszne i zjadane z wielkim apetytem. Do
domu wracaliśmy zmęczeni, ale
zadowoleni i to jest najważniejsze. To był
bardzo udany dzień, dla nas wszystkich.

19 lipca wybraliśmy się na wycieczkę do
lasu. Zbiórka przed placówką była już o
7:40. Autobusem pojechaliśmy na dworzec
PKP, a następnie pociągiem do Klinisk. W
pociągu spotkaliśmy sie z zaprzyjaźnioną
placówką z os. Kasztanowego. Tym razem
był to wyjazd przyrodniczo-edukacyjny.
Podczas spacerku po zakamarkach
leśnych, nasza przewodniczka i
edukatorka, przybliżyła nam sekretne
życie leśnych domowników. Poznaliśmy
wiele ciekawostek o zwierzętach, owadach

z tych małych leśnych skarbów zrobiliśmy
swoje leśne pocztówki. Po wykonaniu
pocztówek z elementami leśnego runa
zrelaksowaliśmy się przy ognisku z
kiełbaską, która najlepiej smakuje, gdy
upiecze się ją samemu. Później był jeszcze
czas na zabawę na placu zabaw. Pełni
wrażeń i ciut zmęczeni, ale jak zwykle
szczęśliwi wróciliśmy do domu pociągiem.

i roślinności występującej w naszych lasach.
Dowiedzieliśmy się kto jest leśnym
deweloperem (dzięcioł) oraz jak potocznie
nazywamy trzmiela (bąk). Przy paśniku
dowiedzieliśmy się, że postawione przy nich
słupki to lizaki dla zwierząt kopytnych.
Warto było również zapoznać się ze
sposobami zachowania się w przypadku
spotkania w lesie dzikich zwierząt. Była
również zabawa zręcznościowa.
Zbieraliśmy leśne drobiazgi, np. coś
niebieskiego, albo coś szorstkiego, a później

przygód. Maluszki chętnie się z nami
bawiły. Dużą frajdę sprawiły dzieciom
zabawy z chustą animacyjną, tunelem,
zabawy sensoryczne oraz badawcze. Dzieci
miały także możliwość spędzenia czasu na
placu zabaw, gdzie pod czujnym okiem
rodziców i pań korzystały z
"podwórkowych atrakcji".
Wielki początek wakacyjnych atrakcji
naszych „Kasztanków”. 7 lipca, w ramach
akcji "Lato w mieście z PEPCO",
wybraliśmy się do Wolina, na pierwszą z
trzech wycieczek, zaplanowanych na
pierwszy miesiąc wakacji. Zwiedziliśmy
dogłębnie skansen Wikingów, a dzięki
emocjonującym opowieściom pana
przewodnika, dowiedzieliśmy się wielu
ciekawych rzeczy o życiu codziennym ludzi
z tamtych czasów. Mimo niesprzyjającej
pogody, radość i zadowolenie dzieci były
wielkie. Po przepysznym obiadku z
niespodzianką - przygotowanym przez p.
Lucynkę z PWD w Wolinie, zajrzeliśmy do
Muzeum Ziemi Wolińskiej. Pełen wrażeń
dzień zakończyliśmy kolejną atrakcją.
Wróciliśmy do domu pociągiem.

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest
momentem przełomowym w życiu każdego
trzylatka. W Przedszkolu TPD w
Chwarstnicy, co roku, odbywają się Dni
Adaptacyjne dla nowych przedszkolaków,
aby pomóc dzieciom i rodzicom
zminimalizować stres i obawy pierwszych
dni pobytu w przedszkolu. W tym roku
zajęcia adaptacyjne odbyły się w dniach 1821 lipca. Dni adaptacyjne były propozycją
dla dzieci, które rozpoczynają swoją
przygodę z przedszkolem. Stały się okazją
do poznania nowych kolegów i nowych

Podczas spotkań rodzice otrzymali
wskazówki, jak pomóc dziecku w
adaptacji. Po uczestniczeniu w zajęciach
adaptacyjnych i wspólnych zabawach
mamy nadzieję, że maluszki we wrześniu
będą czuły się bezpieczniej i odważniej
stawią czoło, nowej i trudnej dla nich
rzeczywistości.

Podczas realizacji projektu "Iskierki bez
barier", finansowanego z PEFRON, w
ramach terapii logopedycznej, odbywają się
zajęcia "Stymulacja rozwoju mowy i
komunikacji z wykorzystaniem metody
werbotoalnej". Metoda polega na
korzystaniu z makroruchów (ruchów całego
cała) i przełożeniu ich na mikroruchy (ruchy
narządów artykulacyjnych).

Zajęcia polegają na ćwiczeniach
fonetycznych z wykorzystaniem
konkretnych rekwizytów. Podczas ruchu
danego przedmiotu jest wypowiadana
przyporządkowana mu głoska. Logopeda
łączy ruch ciała oraz rytm muzyczny.
Dziecko w przyjemny sposób ma
możliwość nauczenia się i doskonalenia
umiejętności komunikacji werbalnej. Na
zdjęciach dziewczynka, lat 7, z Zespołem
Downa podczas zajęć z neurologopedą.

W czasie zajęć kulinarnych "Cookart",
realizowanych w ramach projektu
"Iskierki bez barier"współfinansowanego
przez PFRON, nie tylko uczymy się
przygotowywać potrawy, ale i dobrze się
bawimy i uczymy współpracować. Na
naszych zajęciach stawiamy na zdrowie,
smak i kolor.

Natomiast pracując w mniejszych
grupach uczą się dostrzegać innych oraz
reagować na ich potrzeby. Ile radości
sprawiło nam tworzenie scen, gdzie przy
wykorzystaniu zabaw z kubkami można
było mówić o swoich uczuciach i
obserwacjach świata.

Nasi młodzi wychowankowie chętnie
uczestniczą w zajęciach w ramach
działania Teatralne Laboratorium. Przy
wykorzystaniu zabaw i ćwiczeń
rytmicznych budują etiudy teatralne.
Podczas pracy indywidualnej przełamują
bariery związane z występami przed
publicznością.

Podopieczni Specjalistycznej Placówki
TPD "Iskierki" regularnie odbywają
spotkania z jogą. Dzieci podczas ćwiczeń
poprawiają kondycję fizyczną, wzmacniają
mięśnie całego ciała. Poprawiają również
koordynację oraz równowagę, a także uczą
się współpracy w grupie.

W ramach Projektu "Iskierki bez barier",
współfinansowanego przez PFRON, odbyły
się warsztaty pt.: "Przyroda się liczy, czyli
cztery pory roku z matematyką". Czy
geometria może wyciszać emocje?
Przyniesione przeze mnie na zajęcia,
specjalne klocki, tzw. "Siedem kamieni
Aleksandra" to dowód, że o kształtach
można rozmawiać -ucząc się przy tym
cierpliwości.

Wszyscy lubią spotkania, zwierzęta
również. Ale co im podać do jedzenia i
picia? To wiedzą nasze "Iskierki" i
zapraszają braci mniejszych na specjalne
Przyjęcie dla zwierząt. Warsztaty mają na
celu terapię funkcji komunikacyjnych.

Kinezjologia Edukacyjna to metoda
terapii różnych zaburzeń, takich jak:
zaburzenia ruchowe, zaburzenia uwagi,
trudności w nauce czytania i pisania.
Określana jest ona mianem „gimnastyki
mózgu”. U "Iskierek" ostatnio odbyły się
zajęcia grupowe, wzmacniające
koordynację ruchowo-wzrokową, czyli
nauka gry w golfa.

Gimnastyka Umysłu to głównie
ćwiczenia koordynacji wzrokoworuchowej. Polegają one na: jeździe na
rowerku stacjonarnym, chodzenie po
ścieżce terapeutycznej, oburęczne granie
na instrumentach muzycznych, rzuty
obręczami do celu z wiszącej belki oraz
oburęczne odbijanie piłki wiszącej na
sznurku. Odbyły się również ćwiczenia
koordynacji ruchowej na bieżni.

U "Iskierek" regularnie odbywają się
zajęcia kulinarne "Cookart". W ramach
zajęć "Cookart" nasi uczestnicy sięgają po
smaczne i kolorowe przepisy. Radzą sobie z
przygotowaniem potraw, szacowaniem
ilości składników, a przy tym bardzo się
wzajemnie wspierają i pomagają.

Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest to
umiejętność łączenia tego co widzi oko, z
tym co wykonuje ręka. Dobrze rozwinięta
koordynacja pozwala na wykonywanie
wielu codziennych czynności takich jak:
pisanie, rysowanie, manipulowanie,
ćwiczenia gimnastyczne oraz czynności z
zakresu samoobsługi. Jej zaburzenia
objawiają się obniżoną precyzją ruchów
oraz trudnościami w czasie wykonywania
prostych zadań.

którego dzieci pełniły kolejne dyżury, w
trakcie których dbały o wyżywienie,
wypoczynek i higienę naszego
przytulaśnego gościa. Dzieci biorące udział
w zajęciach z udziałem Feli uczyły się
cierpliwości, otwartości, empatii oraz
troski, odpowiedzialności i delikatności w
stosunku do drugiej żywej istoty. Mamy
nadzieję, że już wkrótce Fela ponownie nas
odwiedzi i pozwoli nam na kolejne zabawy i
pieszczoty.
Przebywanie z kotem oraz głaskanie go,
pozytywnie wpływa na zdrowie i
samopoczucie ludzi. Pozwala zapomnieć o
codziennych problemach. Obecność
zwierzęcia w naszym otoczeniu ma
działanie uspokajające, wyciszające, a
nawet antydepresyjne. Nam również udało
się doświadczyć nowych i pozytywnych
wrażeń w bezpośrednim kontakcie z kocim
terapeutą. Przez kilka dni gościliśmy
piękną, łaciatą kotkę Felę. Naszą
codzienną aktywność urozmaiciliśmy
nawiązywaniem więzi ze zwierzęciem oraz
wspólnym zabawom. Wesołe brykanie i
zabawa kota wywoływała uśmiech na
twarzach naszych podopiecznych oraz, co
ważniejsze, skłaniała do rozmów i
komentowania często niespodziewanych
postępków kota. Ustalono grafik, według

Czym jest kosmos? Jak wygląda? Gdzie
on jest? Na te i inne pytania nasi
podopieczni znają już odpowiedź, a
wszystko to za sprawą obchodzonego w
Placówce Wsparcia Dziennego w
Trzebiatowie, Dnia Kosmosu. Tego dnia
nie zabrakło zajęć, których głównym celem
było zdobycie wiadomości o przestrzeni
kosmicznej. Dzieci poznały planety Układu
Słonecznego, dowiedziały się kim jest
astronom, a kim astronauta.

Dnia 17 czerwca 2022 r. oficjalnie
zakończyliśmy działalność naszego Punktu
Opieki nad Dziećmi, zlokalizowanego na
Dworcu PKP Szczecin Główny. Punkt
funkcjonował przez ponad 3 miesiące,
wspierając dzieci i ich rodziny
przybywające z Ukrainy. Od początku jego
działalności w Punkcie przebywało blisko
3000 dzieci.

Punkt działał do późnych godzin
nocnych, z czasem jednak, kiedy na
dworcu zmniejszyła się ilość
napływających uchodźców, Punkt zaczął
działać w godzinach między 8:00 a 20:00.
Powstanie Punktu było dość przypadkowe.
Odpowiedzieliśmy na apel o brakujących
kolorowankach i kredkach w Punkcie
Informacyjnym. Okazało się, że możemy
zrobić coś więcej. Na początku była to
walka z czasem, aby zorganizować na
dworcu Punkt, który wpisze się w działania
Punktu Informacyjnego, ale przede

wszystkim wpisze się w świat dziecięcej
wyobraźni. Zależało nam, aby miejsce, które
stworzymy, stało się bezpieczną i przyjazną
przystanią dla dzieci i ich opiekunów.
Pragnęliśmy odmienić surowe wnętrze
dworca i sprawić, aby znalazło się w nim
miejsce kolorowe, przytulne i przynoszące
ulgę dzieciom i ich opiekunom po długiej
podróży. Myślimy, że udało nam się to
zrobić i z czystym sumieniem zamknąć
Punkt i przekierować nasze wsparcie w
kolejne miejsca. Oczywiście nadal
oferujemy opiekę nad najmłodszymi,
możliwości aktywnego spędzania czasu
wolnego dla młodzieży oraz wsparcie
pedagogiczne i psychologiczne dla całych
rodzin. W zasadzie, zakończenie
działalności Punktu na dworcu, rozpoczyna
nowy wymiar niesionej pomocy:
prawdziwej, wymiernej, dostępnej dla
wszystkich i ukierunkowanej.

Podczas zajęć dzieci wzbogaciły swoją
wiedzę i słownictwo o wyrazy związane
tematem kosmosu i wszechświata. Układ
słoneczny oraz gwiazdozbiory nie mają już
przed nami żadnych tajemnic. Każdy z
naszych podopiecznych otrzymał dyplom
aktywnego udziału w zajęciach, na który z
pewnością zasłużył.

Jak przygotować dziecko do pierwszej klasy?
Szkoła - nowa przygoda dla dziecka.
Dokładnie tak, jak w przypadku rozpoczynania
przedszkola, mów o szkole w kategoriach wielkiej,
wspaniałej przygody. Każdy wie, że ciekawa przygoda bywa
miejscami przerażająca, trudna, pełna emocji, ale
najważniejsze, że jest NOWA, pasjonująca, pozwala zdobyć
przyjaciół, wiedzę, rozwinąć się. A przecież dokładnie taka
jest szkoła! Dziecko musi wiedzieć, że może w niej spotkać i
czarne charaktery i przeszkody. Nie oszukujmy go, że
zawsze będzie cukierkowo. Ale przede wszystkim okazujmy
radość i ekscytację, a gwarantuję, że nasz pierwszak doceni
naszą szczerość i ulegnie entuzjazmowi.
Zachęcamy do nauki, nie straszymy.
Pilnuj tego co mówisz, a co ważniejsze: tego co mówią o
szkole inni. Kategorycznie zabronione są wszystkie
komunikaty typu: „no to teraz się zacznie”, „koniec zabawy,
teraz to będzie tylko nauka”, „obyś miał/miała same
piątki”, „nasz Krzyś/Zuzia to na pewno będzie wzorowym
uczniem”, „teraz to już musisz być grzecznym dzieckiem”,
„jak on/ona usiedzi w ławce tyle czasu” itd.
Nie mów źle o szkole, nauczycielach, innych dzieciach,
warunkach np. że szkoła jest brzydka, a boisko smutne.
Może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale ani ty rodzicu, ani
dziadkowie czy znajomi rodziny nie mają prawa przenosić
na dziecko swoich uprzedzeń. Oto nasz maluch zaczyna
nowy, trwający kilkanaście lat, etap edukacji i zamiast
wdrukowywać mu nasze spostrzeżenia i emocje, musimy
pozwolić mu rozpoznać jego własne.
Najciekawsze szkolne historie.
Snuj piękne opowieści. Nie masz żadnych dobrych
przeżyć ze szkoły? Wycieczki, ulubiona nauczycielka,
pierwsza miłość, spiskowanie z przyjaciółką, odkrycie
super półki z komiksami w bibliotece, fajne miejsce do
zabawy za szkołą? Nie wierzę. Przez kilkanaście lat musiały
się wydarzyć przyjemne rzeczy. Przypomnij sobie
wszystko, co możesz. Zacznij od tego jak sam szykowałeś
się do szkoły, jakie miałeś pierwsze zeszyty, kto z tobą robił
okładki na książki, jak przebiegało pasowanie na ucznia,
czy grzecznie zjadałeś kanapki, jak wyglądała szatnia itd.
Kiedy tylko zaczniesz, to wspomnienie będzie gonić
wspomnienie. A dzieci uwielbiają słuchać historii z życia
rodziców. To lepsze od bajek. A ponieważ dziecko nie ma do
czego się odnieść ze swoimi niepokojami pierwszaka,
chętnie poszuka oparcia w twoich doświadczeniach.
Pamiętaj, że im więcej rozmawiasz na trudny temat, tym
szybciej go oswajasz!
Wspólne szykowanie wyprawki szkolnej.
Zaangażuj dziecko w przygotowanie szkolnej wyprawki.
Pole do popisuj jest ogromne i warto je dobrze wykorzystać.
Musimy wybrać tornister, piórnik, przybory, buty na
zmianę, pudełko na drugie śniadanie, pojemnik na picie,
itd. To nie oznacza tylko obowiązkowych zakupów, ale
przede wszystkim omówienia planu działania i pozwolenia
dziecku zdecydowania, jak chce się zorganizować z tym
całym, szkolnym szaleństwem. Jaki wzór chce mieć na
tornistrze, czy do szkoły planuje zabierać jogurt z owocami,
czy ulubioną kanapkę, a może domowe ciastko? Co do

picia? Ciepła herbata czy sok (najlepiej rozcieńczony
wodą). Nasz pierwszak poczuje, że ma więcej swobody niż
w przedszkolu i – wierzcie mi – to mu się spodoba. Przy
okazji mała podpowiedź: jeśli dziecko nadal potrzebuje
wsparcia w postaci pluszaka, możecie kupić breloczek
maskotkę. Nawet całkiem sporą – przypinaną do tornistra
albo do kluczyka od szafki, czy domowych kluczy.
Poznawanie szkoły przed pójściem do pierwszej
klasy.
Zorganizuj misję zwiadowczą. Albo lepiej kilka Szkoła
poza dniem otwartym raczej nie organizuje tygodnia
adaptacyjnego, ale to nie znaczy, że nie możecie jej zwiedzić
na własną rękę. Najlepiej zadzwonić i dowiedzieć się, kiedy
będzie otwarta (w wakacje też odbywają się tam remonty,
sprzątanie, spotkania, rady) i … przyjść. Pospacerować po
korytarzach, sprawdzić, gdzie jest toaleta, szatnia,
świetlica. Podejrzeć salę lekcyjną, gdy panie sprzątające
będą robić porządki. Przećwiczyć drogę od wejścia do
szatni, potem do sali i toalety. Spróbować znaleźć pokój
nauczycielski, gabinet pani dyrektor, bibliotekę. Pokręcić
się po terenie, może jest plac zabaw? Dobrze jest też wybrać
się na kilka spacerów od domu do szkoły i z powrotem.
Oczywiście jeśli będzie to podróż rowerem czy
komunikacją publiczną, to tak też ją „trenujemy”.
Przed rozpoczęciem pierwszej klasy - nauka
wygrywania i przegrywania.
Wzmocnij dziecko emocjonalne. Nie, nie musisz od razu
biec do psychologa ani terapeuty. Możesz to zrobić sam, w
domu, bez wysiłku, podczas codziennych… zabaw.
Wystarczy sięgnąć po gry planszowe. Podczas każdej
rozgrywki dziecko zetknie się dokładnie z takimi emocjami,
jak w szkole. Będzie napięcie, walka z czasem, nowe
wyzwania, czasem brak wpływu na los, konkurowanie albo
współpraca (do nauki współpracy wybieramy gry
kooperacyjne). I przede wszystkim będą wygrane i
przegrane, czyli to, przy czym pojawia się najwięcej łez i
zniechęcenia. Dlatego musicie powstrzymać się i pozwolić
dziecku przegrywać. Żeby przy boku kochających osób
uczyło się radzić sobie z porażkami.
Książki o pójściu do pierwszej klasy.
Czytajcie książki w tematyce pójścia do szkoły. Wspólnie,
nawet jeśli dziecko czyta już samo. I nie wystarczy, że
przeczytacie jedną czy dwie książki. Nic tak dobrze nie
działa na oswojenie trudnego tematu, jak częste rozmowy o
nim. Wtedy nawet stresujące wydarzenie powoli
powszednieje, wydaje się coraz mniej przerażające.
Zwłaszcza, gdy poznajemy (w książkach) historie innych
dzieci, które zmierzyły się z tym samym wyzwaniem. Na
rynku jest tyle tytułów o pójściu do szkoły, że mogłabym
zrobić z nich oddzielny przegląd. Ale podrzucę chociaż
dwie: „Franklin idzie do szkoły" oraz „Co się stało z
Albertem?”.Warto także sięgnąć po książki wzmacniające
dziecko i ułatwiające mu budowanie swojego poczucia
wartości w trudnych chwilach.

Jako Zachodniopomorskie Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci w Szczecinie, co roku
bierzemy aktywny udział w organizacji
wydarzeń związanych ze świętowaniem
Dnia Dziecka. Dlatego ze względu na obecną
sytuacją w Ukrainie, zdecydowaliśmy się
tegoroczny Dzień Dziecka przygotować w
zamyśle integracji wszystkich dzieci w
Szczecinie. 1 czerwca w Centrum Pomocy
“Szczecin Ukrainie”, mieszczącym się przy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4,
zorganizowaliśmy Międzynarodowy Dzień
Dziecka. Mimo deszczowej pogody udało
nam się spędzić czas w radosnej atmosferze!
Bawiliśmy się przy muzyce, animacjach oraz
konkursach.
Jednak główną atrakcją tego dnia były
pokazy talentów w wykonaniu wielu
utalentowanych młodych artystów.
Dzień Dziecka świętujemy nie tylko 1
czerwca! W tym roku zostaliśmy również
zaproszeni do uczestnictwa w Europejskim
Dniu Dziecka, organizowanym przez
Europarlament, na Jasnych Błoniach w
Szczecinie. W naszym namiocie
przygotowaliśmy wystawę prac
plastycznych, przygotowanych przez
podopiecznych Placówek Wsparcia
Dziennego. Przedstawiały one wybrane
przez nich prawa dziecka. Prace te w
zabawny sposób edukowały naszych
małych gości o ich własnych prawach. Nie
obyło się również bez wspólnych zabaw.
Tego dnia było z nami Koło Pomocy
dzieciom i młodzieży z ADHD i ZA, które
przygotowało mały kącik tworzenia
gniotków antystresowych z mąki i
balonów. Dzieci mogły również narysować
kto ich zdaniem lepiej spełnia życzenia rybka czy gwiazdka. Tu wam powiemy, że
zdania były podzielone! Była z nami
również Katarzyna Openchowska, autorka
książki “Vicki and Patti Explore the
World”, która zorganizowała w naszym
namiocie gry i zabawy w języku
angielskim. Nie mogło również zabraknąć
naszej Społecznej Rzecznik Praw Dziecka Magdaleny Wilk, z którą opiekunowie
mogli porozmawiać, zasięgnąć porady
pedagogicznej lub informacji o naszych
inicjatywach i placówkach.

21 lipca, dzieci z PWD TPD w Tarnowie
zwiedziły Urząd Miasta w Suchaniu oraz
spotkały się z zastępcą Burmistrza p.
Bartłomiejem Dąbek. Spotkanie z dziećmi
było wspaniale zorganizowane, pracownicy
opowiedzieli o specyfice pracy swojego
urzędu, czym się zajmują indywidualnie
oraz jaką pomoc u nich uzyskamy, wszyscy
pracownicy okazywali dzieciom swoje

Mogliśmy podziwiać m.in.: tańce z
programu łacińskiego, standardowego,
orientalnego i Bollywood! Nie zabrakło
również występów wokalnych. Całe
wydarzenie przeprowadziliśmy
dwujęzycznie, po polsku i ukraińsku. Jako
organizacja pozarządowa, dysponujemy
skromnym budżetem na realizowanie
podobnych inicjatyw. Dlatego,
zaplanowanie i przeprowadzenie tego typu
wydarzenia wymagało współpracy z
wolontariuszami jak i partnerami.
Jesteśmy z tego względu bardzo wdzięczni
wszystkim, którzy przyczynili się do
sukcesu naszego wydarzenia i pomogli
nam przynieść uśmiechy na twarze wielu
dzieci.

zainteresowanie, byli bardzo mili i
serdeczni.
Największą atrakcją i największym
przeżyciem dla dzieci była wizyta w
gabinecie p. Burmistrz, Stanisławy
Bodnar. Dzieci z wielką uwagą i
zainteresowaniem rozglądały się po
pięknym gabinecie. Nic nie umknęło ich
uwadze. Kiedy już ochłonęły i minęło
pierwsze wrażenie, zastępca Burmistrza
p. Bartłomiej Dąbek opowiedział o pracy
urzędu, profesjonalnie wytłumaczył im o
projektach, które realizowane są w naszej
gminie, a dzieci zasypały go swoimi
pytaniami. Na zakończenie spotkania
dzieci wręczyły własnoręcznie wykonany
obrazek oraz Łapacz Snów, natomiast
same zostały poczęstowane słodką
niespodzianką oraz otrzymały w
prezencie książkę i gadżety z symbolami
Suchania. Pragniemy raz jeszcze
serdecznie podziękować za tak gościnne i
miłe przyjęcie, za poświęcony czas i
uwagę.

Zarówno 15, jak i 18 sierpnia, w Placówce
TPD w Lubiczu, odbyły się Warsztaty
Artystyczne. Dzieci i młodzież mogły
zapoznać się z najnowszymi trendami i
technikami malowania oraz rysowania.
Wychowankowie mieli możliwość
sprawdzenia swoich umiejętności,
korzystając z wybranych technik i
dostępnych materiałów, z którymi jeszcze
nigdy nie pracowały. Efekt naszej pracy
poniżej.
Dzisiaj dzieci, z Placówki TPD w
Nętkowie, odwiedziły "Szkółkę leśną"
nadleśnictwa Drawno. Dowiedziały sie na
czym polega działalność takiego miejsca.
Zobaczyły jak od nasionka po drzewo
odbywa się proces wzrostu oraz co robić,
jeśli zgubimy sie w lesie. Poprzez zabawę
odgadywały dźwięki zwierząt leśnych jak
również poznawały ich tropy. Bardzo
dziekujemy Paniom Leśniczkom za
cudowny dzień.

15 czerwca odbyła się konferencja
prasowa i podpisanie umów z
przedstawicielami organizacji
pozarządowych, które uzyskały
dofinansowanie na pomoc uchodźcom z
Ukrainy od Zbigniewa Boguckiego,
wojewody zachodniopomorskiego. Wśród
tych organizacji byliśmy również i my,
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
TPD. Środki zostały przekazane z intencją
pokrycia dotychczasowych wydatków
powstałych w wyniku udzielania pomocy
Ukrainie, jednak pomogą one nam
również w kontynuacji naszych działań.
Od tego momentu naszym głównym
zadaniem będzie udzielnie pomocy
obywatelom Ukrainy poprzez
zapewnienie: opieki dla matki i dziecka,
poradnictwa prawnego, poradnictwa

psychologicznego oraz poradnictwa w
zakresie radzenia sobie ze stresem i
kryzysami. Przekazane środki pozwolą nam
również rozszerzyć pomoc, której
udzielamy w Centrum Wsparcia Dziecka i
Rodziny w Szczecinie.
Tego dnia udało nam się również
porozmawiać z posłem, Arturem
Szałabawką, o wsparciu rodzin poprzez
istnienie zawodu Pedagoga Rodzinnego.
Cieszy nas wsparcie, które otrzymujemy w
regionie zachodniopomorskim na
prowadzeniu naszych inicjatyw. Jesteśmy
również niezmiernie wdzięczni
Zbigniewowi Boguckiemu za docenienie
naszych działań i wsparcie nas w ich
kontynuacji.

Ciepła, letnia pogoda sprzyja
organizowaniu imprez na świeżym
powietrzu. W pełni wykorzystujemy
walory naszego środowiska
przyrodniczego: jezioro, rzeczkę oraz
okoliczne lasy. Na początek wakacji
wzięliśmy ze sobą farby, płótna i udaliśmy
się nad nasze jezioro. Każdy z nas zajął
wygodne miejsce i zaczęło się malowanie.
Większość malowała żółte słońce,
niebieskie niebo, jezioro i zielone lasy. Nie
zabrakło też innych elementów, zwłaszcza
u dzieci przybyłych z Ukrainy. Wojna nie
daje o sobie zapomnieć, więc był również
kolor czarny.

Po wyczerpującej, ale przyjemnej pracy
zasiedliśmy do wspólnego poczęstunku.
Wszystkie prace ozdobiły pomieszczenie
naszej Placówki. W wakacje planujemy
zorganizować jeszcze więcej podobnych
imprez na łonie natury.

Panuje ogólne przekonanie, że wakacje
to czas wypoczynku, relaksu i ogólnego
rozleniwienia. Czy aby na pewno? U
"Delfinków" z SPWD TPD w Szczecinie,
przy ul. 9 Maja, wakacje zdecydowanie nie
upłynęły pod znakiem nudy i
rozleniwienia. Oba turnusy obfitowały w
moc atrakcji. Podczas tych wakacji młodzi
podróżnicy mieli okazję zwiedzić Pomorze
Zachodnie. Podczas wycieczki do
Międzyzdrojów, słynnego na cały kraj
kurortu, zwiedziliśmy Podziemne Miasto,
miejsce w którego bunkrach zdobyliśmy
obszerną wiedzę na temat historii II wojny
światowej oraz następujących po niej
czasów zimnej wojny. W Kołobrzegu,
kolejnym, pięknym zachodniopomorskim
uzdrowisku zobaczyliśmy Pomnik
Zaślubin z Morzem oraz oddaliśmy się
typowym dla nadmorskich miejscowości
atrakcjom.

Szczecina, bawiliśmy się w Parku
Trampolin "Fun Jump Turzyn" oraz
pokonywaliśmy swoje lęki w Parku
Linowym "Tarzania". Wakacje to również
czas na odrobienie kulturalnych zaległości,
czemu miały służyć częste wizyty w kinie.

Byliśmy również w Bydgoszczy, pięknym
choć niedocenianym pod względem
turystycznym mieście. Tam podziwialiśmy
piękno Wyspy Młyńskiej. Podczas naszego
letniego wypoczynku nie zabrakło również
innych atrakcji, takich jak: szalona zabawa
w "Majalandzie" w Kownatach oraz w Parku
Rozrywki "Dziki Zachód" w Zieleniewie pod
Kołobrzegiem.

Za sprawą wspaniałych wypraw, drugi
turnus okazał się być jeszcze ciekawszy.
Tym razem odwiedziliśmy Pomorze
Środkowe, ze słynnymi i unikatowymi na
skalę europejską, ruchomymi wydmami,
które są największą atrakcją Słowińskiego
Parku Narodowego.

Przekonaliśmy się również, że we
własnym mieście można świetnie się bawić i
odkrywać jego piękno. Zwiedzaliśmy
najciekawsze miejsca naszego kochanego

Po tak przeżytych wakacjach, łatwiej
będzie nam wrócić do obowiązków
szkolnych, a miłe wspomnienia wypełnią
smutne, długie jesienne wieczory.

