W minionym tygodniu przedszkolaki z
Niepublicznego Przedszkola Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Mieszewie zamieniły się
w archeologów. Odkrywając wykopaliska
dowiedziały się jak wyglądało życie na Ziemi
przed tysiącami lat, czym charakteryzowały
się dinozaury, gdzie mieszkały i jak
wyglądała ich codzienność. Dzieci wykazały
olbrzymie skupienie i zainteresowanie
podczas prezentowania im wiadomości o
Dinozaurach. Przy okazji poznawania
dinozaurów dowiedziały się o epokach w
dziejach naszej planety.

25 listopada obchodziliśmy święto
Pluszowego Misia, ulubionej maskotki
każdego dziecka. W tym dniu wszystko
"kręciło się" wokół misia. Były filmy,
konkursy, tańce oraz zagadki matematyczne.
Radość dzieci była wielka, a oto przecież
chodzi, aby dzieci były aktywne, twórcze i
zadowolone ze wspólnych zabaw.

20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw
Dziecka. Na skutek zgłoszonego 7 listopada 2014 wniosku przez
Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 20
listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.
Data została wybrana nieprzypadkowo, bowiem 20 listopada
1989 została przyjęta międzynarodowa Konwencja o prawach
dziecka przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych. To wydarzenie miało szczególne znaczenie dla
Polski, jako inicjatora działań i prekursora prac nad stworzeniem
tego najważniejszego na świecie dokumentu chroniącego prawa
dzieci. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw

Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był
później dwukrotnie modyfikowany. Był to niewątpliwie jeden z
ważniejszych sukcesów naszego kraju na arenie międzynarodowej,
o którym możemy pamiętać dzięki ustanowieniu 20 listopada
Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci stoi na straży prawa i dobra
dziecka realizując szereg działań i aktywności na rzecz
najmłodszych obywateli. Każdego dnia przypominamy jak ważne
jest informowanie dzieci i młodzieży o przysługujących im
prawach i do kogo mogą zwrócić się, gdy są one naruszane. Tym
wsparciem dla dziecka i jego sprawy jest niezaprzeczalnie
Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Ten ciekawy wiersz, autorstwa naszych
wychowanków powstał w czasie niepogody,
podczas zajęć z kompetencji kluczowych, w
ramach Projektu „Nie ma jak w domu”, w
Placówce Wsparcia Dziennego TPD w
Czarnogłowach, gm. Przybiernów.

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

W związku z zaistniałą w naszym kraju sytuacją epidemiologiczną
oraz ograniczeniem aktywności społecznej, Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie wznawia
wypracowany i wdrożony schemat wczesnego wsparcia w nagłych
sytuacjach życiowych „MOC POMOCY”.
Schemat został wypracowany w oparciu o zadanie otwartego
konkursu ofert Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego na powierzenie realizacji zadania z zakresu
polityki społecznej: "Regionalne Pogotowie dla rodzin - MOC POMOCY".

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to
organizacja, której początki sięgają
ubiegłego stulecia. Nietrudno więc
zauważyć, że działalność Towarzystwa
przeszła wszystkie etapy dziejowe
naszego kraju. Odzyskanie
niepodległości, zawieruchy wojenne,
zmiany ustrojowe, czy też klęski
wszelkiego rodzaju nękające nasz naród.
W ubiegłym roku obchodziliśmy okrągłą
rocznicę. Jubileusz 100-lecia TPD był
wspaniałym radosnym okresem
uczczonym poprzez różnego rodzaju
imprezy, gale, koncerty i spotkania.
Jubileusz to również możliwość
podsumowania ogromnej i wytrwałej
pracy społecznej organizacji na rzecz
dziecka i rodziny. Przypomnienie idei
przyświecającej działaczom, iż dobro
dziecka jest najważniejsze. Dla tego dobra
tworzono odpowiednie programy
edukacyjne, powstawały Placówki
Wsparcia Dziennego, sierocińce, żłobki i
przedszkola. Z biegiem lat zmieniały się
potrzeby dzieci, wobec czego zmieniały
się również formy wsparcia. Wiele
problemów z jakimi borykały się dzieci
zostało wyeliminowanych, takich jak
choćby sieroctwo, niedożywienie,
analfabetyzm i kalectwa spowodowane
wojną. Mimo ogromnego rozwoju
cywilizacyjnego i związaną z nim poprawą
jakości życia TPD nadal ma ogromne pole
działania. Nie udało się wyeliminować
wszelkiego rodzaju dysfunkcji i
nieprawidłowego funkcjonowania wielu
rodzin. Nie udało się wyeliminować
przemocy i niedostosowania społecznego.
Wciąż są dzieci, które potrzebują
pomocnej dłoni, która jest symbolem
naszego logo.

Każdy, kto choć trochę zna naszą
historię, wie że zawsze jesteśmy tam,
gdzie cierpi dziecko. Wspieramy całe
rodziny, bo wiemy, że tylko tak możemy
zmienić los dziecka. Od wielu miesięcy
Polska i cały Świat zmaga się z nowym
globalnym wrogiem, pandemią
koronawirusa. Przez ten czas życie
zmieniło swój bieg. Żyjemy w stałym
zagrożeniu, przed zachorowaniem, utratą
bliskich, utratą pracy i tak naprawdę nie
potrafimy przewidzieć najbliższej
przyszłości. Izolacja, brak kontaktu z
rówieśnikami, zdalne nauczanie i
związane z tym problemy (brak
odpowiedniego sprzętu, internetu), brak
pomocy ze strony rodziców, przymus
pobytu ze sprawcą przemocy, to z czym
borykają się dzisiejsze dzieci. Do tego
dodać należy problemy bytowe rodzin,
narastające bezrobocie i ogólna
frustracja. Nie jest to łatwy czas dla dzieci
i ich rodzin, zwłaszcza rodzin, które już
wcześniej były w kryzysie. Dlatego też
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nawet na
chwilę nie zawiesiło swojej działalności.
Zgodnie z wytycznymi Wojewody
zawieszone zostały zajęcia w Placówkach
Wsparcia Dziennego, jednakże
wychowawcy i pedagodzy nie zawiesili
swojej działalności. Są w stałym kontakcie
z podpieczonymi, pomagają zdalnie w
nauce, organizują pomoc rzeczową w
formie paczek żywnościowych, a także
starają się o zapewnienie najmłodszym
rozrywki poprzez organizowanie rożnego
rodzaju konkursów i propozycji zabaw.
Mając na uwadze problemy z jakimi
borykają się rodziny uruchomiliśmy
specjalne dyżury telefoniczne, podczas
których można skorzystać z porad
specjalistów: psychologów, pedagogów
rodzinnych oraz prawnika. Nasze biuro
także funkcjonuje na pełnych obrotach,

"Kolorowe kredki w pudełeczku noszę,
kolorowe kredki bardzo lubią mnie ..." 23
listopada obchodziliśmy w naszym
Przedszkolu Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Chwarstnicy "Dzień Kredki".
Święto to jest w szczególny sposób
związane ze wszystkimi przedszkolakami,
ponieważ swoje pierwsze prace wykonujemy właśnie kredką. Dlatego też, w tym
dniu, kredka znajdowała się w centrum
naszych zabaw. Nie zabrakło piosenki pt.
"Kolorowe kredki" oraz ciekawych
zagadek. Kredki wykorzystaliśmy nie tylko
do rysowania i kolorowania, ale również do
zabaw matematycznych, rytmicznych czy
ruchowych. Przy okazji utrwaliliśmy
nazwy kolorów. Był to niezwykle wesoły i
kolorowy „Dzień Kredki”.

opracowujemy strategię działania,
jesteśmy do dyspozycji w razie sytuacji
kryzysowych. Na bieżąco prowadzimy
wszystkie sprawy organizacyjne. Jesteśmy
w pełni przygotowani na wznowienie pracy
Placówek Wsparcia Dziennego. Ze względu
na duże zapotrzebowanie społeczne
zabiegamy o częściowe odwieszenie
działalności naszych Placówek, tak aby
dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących
mogły korzystać z indywidualnego
wsparcia w Placówce. Pandemia i związane
z nią obostrzenia nie miały wpływu na
podjęte przedsięwzięcia, przygotowujemy
kolejne oferty wsparcia dziecka i rodziny.
Otworzyliśmy dwa żłobki dla naszych
najmłodszych beneficjentów.
W czasie letniego odwieszenia
działalności PWD zorganizowaliśmy
atrakcyjny wypoczynek w miejscu
zamieszkania skierowany dla wszystkich
naszych wychowanków. Postaraliśmy się,
aby ten czas był rekompensatą po trudnych
chwilach izolacji. W związku z tym nasi
podopieczni mogli skorzystać z wielu
turystycznych atrakcji. We wszystkich
Placówkach zorganizowano wycieczki
krajoznawcze, a także odbyło się wiele
ciekawych imprez kulturalnych. Każdy
uczestnik otrzymał ciepły posiłek oraz
wsparcie pedagogiczne.
Kolejna fala pandemii powodująca
obecną, trudną sytuację wielu polskich
rodzin przenosi się negatywnie na sytuację
dziecka, dlatego też jestem zdania, że przed
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, tak jak
już wielokrotnie bywało, stoi ogromne
wyzwanie. Musimy podwoić swoje
działania tak, aby zniwelować skutki
kryzysu. Nasza rola jest ogromna, a słowa,
że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci stoi na
straży dziecka i rodziny mają obecnie
doniosły wymiar.

Pragniemy poinformować, że w
przygotowaniu jest Raport z działalności
Placówek Wsparcia Dziennego za okres
2020 r. To pierwsze tego typu opracowanie.
Na początek pod lupę wzięliśmy Placówki
funkcjonujące na terenie miasta Szczecin.
Jest ich sporo, bo aż dziewięć o charakterze
opiekuńczym i dwie specjalistyczne: dla
Dzieci i Młodzieży z zespołem Downa
„Iskierki” oraz dla Dzieci i Młodzieży z
ADHD i ZA. Informacje pozyskane podczas
badań mają na celu zebranie
kompleksowych danych, na temat ilości
wychowanków w naszych Placówkach i ich
sytuacji społecznej. Badania mają również
charakter sprawdzający użyteczność funkcji
pedagoga rodzinnego, a także ocenę skali
współpracy z innymi instytucjami
działającymi na rzecz dziecka i rodziny. W
Raporcie przedstawione również zostaną
metody pracy z dzieckiem i rodziną oraz
związane z nimi rezultaty. To również
możliwość zaprezentowania przez kadrę
swoich nowatorskich metod
wychowawczych, dzięki którym sytuacja
beneficjentów w badanym okresie znacznie
się poprawiła. Rezultaty badań
zaprezentujemy na łamach naszego
czasopisma, już w następnym numerze.
Zapraszamy do lektury.

Pod koniec listopada do Żłobka
"Słoneczko" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w
Stargardzie "przybyły", wraz ze swoimi
małymi właścicielami, Pluszowe Misie. Celem
wizyty były: zabawa, świętowanie oraz nauka.
Nasze maluszki uczestniczyły w obchodach
Światowego Dnia Pluszowego Misia. Od rana
na nasze pociechy w żłobku czekał duży
mięciutki Miś, który towarzyszył nam przez
cały dzień. Pluszowy miś zaprosił wszystkie
dzieci do wspólnej zabawy w misiowej
krainie. Dla dzieci przygotowano wiele
atrakcji: zabawy ruchowe, plastyczne,
misiowe tańce. Na podwieczorek piliśmy
pyszny, zdrowy sok Kubusiowy oraz
zajadaliśmy biszkoptowego misia. Mimo
coraz bardziej nowoczesnych i atrakcyjnych
zabawek, moda na misie nie przemija. To był
niezwykły i magiczny dzień pełen wrażeń.

Nadszedł czas na żłobki! Nowe placówki
Zachodniopomorskiego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci.
23 września TPD ZOR skończyło 75 lat i
z całą pewnością były to bardzo pracowite
dla Organizacji lata. Zachodniopomorski
Oddział Regionalny otworzył i z sukcesem
prowadzi 41 placówek przedszkolnych w
naszym województwie, z czego 3 placówki
znajdują się w Szczecinie. Jest to ogromne
wsparcie dla rodzin oraz lokalnych
samorządów, ponieważ TPD w swoich
placówkach zapewnia około 1000 miejsc
dla dzieci.
"W tym roku nadszedł czas na kolejny
etap wspierania rodzin. Nasze
Towarzystwo wspiera i edukuje rodziny
w
p e ł n i e n i u
f u n k c j i
opiekuńczo–wychowawczych,
rozwiązywaniu problemów, które często
wykryte zbyt późno nabierają dużo
bardziej skomplikowanej formy.
Możliwość poznania trudności jakie
przeżywa rodzina we wczesnym etapie,
gdy dziecko jest małe i odpowiednia
reakcja specjalistów, pozwala dużo
łatwiej zaradzić problemowi i nie
pozwolić rozwinąć mu się bardziej. Żłobki
pomogą nam być przy rodzinie już we
w c z e s n y m
p r o c e s i e
opiekuńczo–wychowawczym dziecka" –
mówi Zygmunt Pyszkowski Prezes
Zachodniopomorskiego Oddziału
Regionalnego TPD.
Nowe żłobki powstaną w Stargardzie i
Suchaniu w ramach Projektu „Dwa
słoneczka dla zachodniopomorskich
brzdąców”. Projekt jest realizowany w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020,
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Łącznie znajdzie tam miejsce 64 dzieci.
Placówka w Stargardzie to blisko 600 m2
nowoczesnej powierzchni.

W ramach utworzonego Przedszkola
TPD w Gostyniu, gm. Świerzno dodatkowo
prowadzone są zajęcia muzykoterapii
sensomotorycznej, zajęcia logopedyczne,
zajęcia artystyczne, terapii sensoplastyki,
zajęcia psychoruchowe oraz zajęcia
dodatkowe wspomagające rozwojowe dla 3
dzieci. W grudniu, zgodnie z
przedświąteczną tradycją, dzieci z
przedszkola upiekły pyszne świąteczne
pierniczki.
"Nasza placówka została przygotowana
w bardzo nowoczesnej konwencji. Grupy
liczą około 8 dzieci, nad którymi czuwają
doświadczone dwie opiekunki" – opowiada
Lidia Lasek, Dyrektor "Słoneczka" w
Stargardzie. "Każda sala posiada łazienki
dostosowane do potrzeb małych dzieci,
miejsce do wypoczynku oraz własne
wyjście na piękny, ogrodzony ogródek z
nowoczesnym placem zabaw. Nasze
„ciocie” robią wszystko, aby dzieci czuły się
tu jak w domu i dzięki temu łatwiej
przechodziły okres adaptacji. Zapewniamy
dla dzieci zdrowe i smaczne posiłki."
Żłobek w Suchaniu oferuje 150 m2
przestrzeni. Został on stworzy w
pomieszczeniach szkoły obok
prowadzonego od 2008 r. Przedszkola TPD.
Na ten żłobek mieszkańcy Suchania czekali
od dawna. "Podczas remontu rodzice cały
czas przychodzili i pytali kiedy żłobek
będzie gotowy. Fajnie, że powstanie
miejsce dla małych dzieci. To duża pomoc
dla mamy, która może rozejrzeć się za
pracą. Długo czekaliśmy na to w Suchaniu"
– opowiada pracownica Szkoły, w której
Żłobek "Słoneczko"zostanie w najbliższym
czasie uroczyście otwarty.

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej
zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku
dla tradycji i obrzędów ludowych naszych
przodków. Wróżby u wszystkich dzieci
pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności,
pozwalają oderwać się od rzeczywistości i
przenieść w świat marzeń i fantazji.

Z pomocą pań praca z przygotowaniem
wypieków szła sprawnie i bez trudu.
Przedszkolaki mieszały składniki,
wygniatały i wałkowały ciasto według
przygotowanych wcześniej przepisów.
Wszystkim podobało się wykrawanie przy
pomocy foremek świątecznych kształtów:
choinek, gwiazdek, bałwanków, aniołków.
Następnie słodkie ciasteczka piekły się w
przedszkolnej kuchni. Po przedszkolu
zaczął unosić się wspaniały zapach
pieczonych pierniczków, który wprawił
wszystkich w świąteczny nastrój. W trakcie
pieczenia dzieci miały możliwość
spróbowania różnych gatunków miodu.

dobrym kolegą, koleżanką" oraz co należy
zrobić, aby uczcić to święto. Z tej okazji
dzieci starały się powiedzieć coś miłego.
Przypomniały sobie także magiczne słowa:
proszę, przepraszam, dziękuję, uśmiechnij
się czy życzę ci miłego dnia, a także w jakich
sytuacjach używamy tych słów.

20 listopada obchodziliśmy światowy
Dzień Życzliwości. To niezwykle ważne
święto jest wspaniałą okazją, aby swoją
życzliwość pokazać najbliższym. W tym
szczególnym roku, panującej pandemii,
święto to odbyło się tylko na terenie
Przedszkola TPD w Chwarstnicy.
Przedszkolaki ustaliły co oznacza, "być

Mali Patrioci
"Biel i czerwień - dwa kolory sercu bliskie.
I na fladze, i na godle znajdziesz barwy te
Ojczyste". Dzieci z Niepublicznego
Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Mieszewie uczciły 102 lata Niepodległej
Polski. W czasie zajęć dzieci zapoznały się z
barwami narodowymi i ich znaczeniu w
życiu każdego z nas. Wspólnymi siłami
wykonaliśmy prace plastyczne tematycznie
związane z tym właśnie świętem. Z prac tych
powstała gazetka ścienna, która ozdobiła
naszą Placówkę. Podczas zabawy było wiele
radości oraz poczucia wspólnoty.

Dzień Niepodległości
w Przedszkolu
Z tej okazji wszystkie dzieci przyszły
ubrane w barwy narodowe. Głównym
celem spotkania było kształtowanie
miłości i przywiązania do kraju ojczystego,
jego kultury i tradycji. Dzieci utrwaliły
wiadomości na temat Święta
Niepodległości, nie było to takie łatwe,
ponieważ musiały wykazać się wiedzą na
temat naszego kraju i jego symboli
narodowych. Nie obyło się bez wspólnych
śpiewów piosenek i tańców. Dumnie,
przyjmując postawę na baczność,
odśpiewały też hymn Polski "Mazurek
Dąbrowskiego".

Dzień Niepodległości stał się bardzo
radosnym dniem w naszym Przedszkolu i
mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci
naszych „Małych Polaków”. Dzięki
udziałowi w tego typu patriotycznych
uroczystościach przedszkolaki już od
najmłodszych lat uczą się patriotyzmu,
kształtują pozytywne postawy i uczucia
patriotyczne jako „Mali Polacy”.

Edukacja zdalna, realizowana obecnie
przez wszystkie dzieci, stała się ogromnym
wyzwaniem - łączy bowiem edukację z
umiejętnościami posługiwania się
wskazanymi komunikatorami. W naszej
Specjalistycznej Placówce Wsparcia
Dziennego Nr 2 TPD w Świnoujściu

zauważyliśmy, że podopieczni często
napotykają na różnorodne trudności
natury technicznej - np. problemy z
zalogowaniem się, załączeniem plików,
spowolnienie otwierania stron i wiele
innych. Wychodząc na przeciw potrzebom
dzieci, w trosce o ich sprawną edukację,
wyznaczyliśmy stałe dyżury serwisowe, w
trakcie których rodzice, opiekunowie
prawni, po uprzedniej konsultacji
telefonicznej, mogą dostarczyć
sprawiające kłopoty urządzenie.
Współpracujący z nami informatyk
przeprowadza konieczne czynności,
mające poprawić jakość działania sprzętu,
a tym samym ułatwić naszym
podopiecznym naukę on-line.

Pierwsi Rzecznicy Praw Dziecka w jednostkach TPD zostali
powołani w maju 2000 roku w Szczecinie i Koszalinie, a
następnie w pozostałych regionach w całym kraju. Obecnie w
strukturach TPD działa aktualnie 31 Rzeczników Praw Dziecka.
Była to inicjatywa Prezesa Zachodniopomorskiego TPD
Zygmunta Pyszkowskiego, który dostrzegał niewystarczające i
mało obiektywne działanie ze strony ówcześnie działających w
strukturach Kuratorium Oświaty Rzeczników Praw Ucznia. W
jego opinii to stanowisko, powiązane ze stanowiskiem jednego z
wizytatorów, było zbyt mocno związane z systemem oświaty,
czego wynikiem było mało obiektywne spojrzenie na wnioski
naruszenia praw uczniów zgłaszane przez rodziców. Drugim
aspektem był zbyt wąski tor działania, ponieważ Rzecznik
reprezentował jedynie sprawy uczniów. Brakowało w tym
działaniu bezstronnej i niezależnej osoby, która stanie w obronie
praw każdego dziecka.
Na funkcje Rzecznika Praw Dziecka TPD w Szczecinie została
powołana Lidia Dzwinka. Jej zadaniem od tamtego momentu
było prowadzenie interwencji w sprawach łamania praw dziecka
w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w
rodzinie, podejmowanie działania zmierzające do ochrony
dziecka przed przemocą, demoralizacją, zaniedbaniem itp.
Równocześnie powołano również Rzecznika Praw Dziecka w
Koszalinie - Henryka Jeszke.
- "Zadaniem Rzecznika Praw Dziecka TPD jest nieść pomoc
dzieciom, czuwać nad przestrzeganiem ich praw, dbać o
budowanie więzi dziecka z rodziną czy też dzieckiem i
instytucją." - Lidia Dzwinka, zachodniopomorski Rzecznik Praw
Dziecka TPD.
Rzecznik Praw Dziecka TPD reprezentuje małoletnich podczas
spraw sądowych wynikających z ograniczenia lub pozbawienia
rodziców praw dziecka na skutek przemocy psychicznej lub
fizycznej, umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, spraw
związanych z molestowaniem seksualnym lub łamaniem praw
dzieci w szkołach lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Jest to osoba, która nie tylko posiada wiedze o Konwencji o
Prawach Dziecka i Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, ale
również specjalizuje się w prawie szkolnym i oświatowym. Potrafi
być prawnikiem, kuratorem, psychologiem i pedagogiem, a tym
samym współpracować z sądem, policją, rodzicami i

Obecna sytuacja, w jakiej znalazł się cały
świat, jest sytuacją wyjątkową i
bezprecedensową. Izolacja, niepewność,
strach oraz lęk ekonomiczny budzą
negatywne emocje. Brak kontaktu z
bliskimi, zdalna nauka i związane z nią
problemy, zbyt dużo materiału do
opanowania oraz brak odpowiedniego
sprzętu do zdalnej nauki stwarzają napiętą
sytuację w rodzinach. Tym bardziej
narażone są w obecnej sytuacji rodziny
będące już wcześniej w kryzysie. Wobec
tak niekorzystnych warunków rola
Pedagoga Rodzinnego jest tym bardziej
doniosła. Już podczas wiosennego
lookdownu mieliśmy okazje się o tym
przekonać. W tym czasie należało

przedstawicielami oświaty. Rzecznik Praw Dziecka TPD
reprezentuje sprawę dziecka prowadząc również mediacje
rodzinne w trakcie rozwodów, a także mediacje sądowe oraz
szkolne. Fakt, że dla Lidii Dzwinki nie ma spraw nieistotnych w
naszym regionie, pokazuje interwencja w sprawie zajęcia przez
komornika zabawek dziecięcych na poczet długów rodziców oraz
kontrowersyjna sprawa reality show polegającego na wymianie
żon w rodzinach z małoletnimi dziećmi.
- "Nieważne jakiego obszaru dotykają łamane przez
dorosłych prawa dziecka, dla naszego Rzecznika każde
zdarzenie ma ogromną wagę, ponieważ liczy się przede
wszystkim dobro dziecka. Przez wiele lat wypracowaliśmy
sobie zaufanie społeczeństwa. Rodziny wiedzą, że z naszej
strony mogą liczyć na profesjonalne wsparcie, poradę prawną i
dyskrecje. Niejednokrotnie sprawy rodzinne dotyczą partnera
lub partnerki, która stosuje przemoc wobec dziecka. Pandemia
to okres nasilonych emocji, stresu związanego z niepewną
sytuacją na rynku pracy, frustracji wynikającej z kolejnych
obostrzeń i zamykania szkół. Uruchomiliśmy specjalną linię
"Moc Pomocy", gdzie można uzyskać wsparcie pedagogów,
psychologów, prawników, ale również naszej Pani rzecznik. Na
prośby rodziców przygotowaliśmy na naszych social mediach
również cykl rozmów z psychologiem o radzeniu sobie z
emocjami naszymi i dziecka. Nasze placówki wsparcia
dziennego, zgodnie z decyzją Wojewody, pozostają zamknięte,
jednak nauczyciele i opiekunowie nadal pomagają dzieciom i
rodzicom zdalnie przy rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych
czy odrabianiu lekcji." - opowiada Zygmunt Pyszkowski
Szczecińska Rzecznik Praw Dziecka jest jedynym rzecznikiem
działającym w TPD, który prowadzi sprawy międzynarodowe. Do
tej pory wspierała sprawy małżeństw mieszanych w krajach
Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii. Wspiera rodziny w bardzo
trudnych kwestiach jak ograniczenie widzenia dziecka
spowodowane wywiezieniem i ukryciem go na terenie obcego
kraju. Nawiązane przez lata działalności zagraniczne kontakty z
zaprzyjaźnionymi instytucjami oraz władzami, pozwalają ustalić
miejsce pobytu dziecka i ochrony jego praw.
- "Z dziećmi pracuje od zawsze. Jestem rzecznikiem w TPD od
20 lat, wcześniej pracowałam w ośrodku szkolno
wychowawczym. Jest to moje powołanie, praca, który przynosi
ogromną satysfakcje. Czasami mierze się z dużymi
wyzwaniami, ale zawsze motywuje się
dobrem dziecka. Nie wyobrażam sobie,
abym mogła robić w życiu coś innego.
Dopóki starczy mi sił, będę stała na straży
praw dziecka." - Lidia Dzwinka - Rzecznik
Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Szczecinie.

przekształcić swój warsztat pracy, należało
wykazać się kreatywnością i ogromnym
doświadczeniem. Empatia i zrozumienie
drugiego człowieka to teraz najcenniejsze
narzędzie w codziennej pracy. Nikt w tym
czasie nie powinien czuć się osamotniony i
zapomniany. Pedagodzy Rodzinni i
wychowawcy byli i są w stałym kontakcie ze
swoimi podopiecznymi. Poprzez wszelkie
możliwe formy kontaktu na bieżąco
monitorują sytuację swoich podopiecznych,
niosąc pomoc zarówno w nauce, jaki i
organizacji czasu wolnego. Pomagają w
codziennych sprawach, jak i tych
awaryjnych, udzielają pomocy materialnej
przygotowując paczki żywnościowe.
Uruchomiono dyżury telefoniczne, każdego

dnia można otrzymać wsparcie
specjalistów, pedagogów rodzinnych,
psychologów oraz prawnika. Czas
zawieszenia stacjonarnej działalności
absolutnie nie oznacza zawieszenia pracy
pedagogów rodzinnych, wręcz przeciwnie.
W tym czasie muszą jeszcze bardziej
skupić się na problemach dzieci z rodzin, w
których nie dzieje się dobrze. Wszyscy,
którzy przeżywają trudne chwile muszą
wiedzieć, że nie są sami, muszą wiedzieć,
że jest „ten ktoś”, kto wysłucha, poradzi,
pomoże w nauce, ale także w sytuacji
kryzysowej podejmie konkretne kroki, tak
aby nie doszło do tragedii.

Gospodyń Wiejskich z Dzwonowa usmażyły
pyszne placki ziemniaczane. Placówka
Wsparcia Dziennego TPD, która aktywnie
włączyła się w organizację imprezy,
przygotowała warsztaty kulinarne. Nie
brakowało tam owoców, ale również
ziemniaków, nie tylko z ogniska, ale też z
gzikiem, czyli twarogiem. Podczas imprezy
sportowo-ziemniaczanej odbyło się wiele
zabaw i ciekawych konkurencji, w tym: rzut
ziemniakiem do celu, sadzenie i zbieranie
ziemniaków z wykorzystaniem drabiny
W miejscowości Dzwonowo, pod koniec
października, odbyła się impreza
sportowo-ziemniaczana. Jej organizacja
była możliwa dzięki dotacji
Stowarzyszenia Samba z Barzkowic, gminy
Marianowo, dotacji Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci oraz Sołectwa
Dzwonowo. Kapela Retro z Marianowa
uświetniła czas swoim występem, OSP
Dzwonowo zorganizowało ciekawy pokaz
sprzętu strażackiego, panie z Koła
strażackiej, wyczynowe próby na nowej
siłowni. Impreza była bardzo udana, już nie
możemy doczekać się kolejnej. A co
najważniejsze dopisała nam wspaniała
pogoda. Gośćmi specjalnymi imprezy byli:
pani wójt Danuta Ankutowicz oraz
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego.
Wszystkim zaangażowanym bardzo
dziękujemy.

Nie uciekamy od trudności, stawiamy
im czoła! Przedszkole w Gostyniu z
miejscami dla dzieci niepełnosprawnych.
W nowy rok szkolny oraz swój 75-letni
jubileusz Zachodniopomorski Oddział
Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Szczecinie rozpoczyna realizacją
kolejnego Projektu realizowanego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020,
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
„Wczesny start do nauki – Przedszkole w
Gostyniu”.
Budynek dawnej szkoły w Gostyniu
zyskał nowe życie za sprawą
prowadzonych tam placówek TPD:
Placówki Wsparcia Dziennego oraz nowo
powstałego Przedszkola. Przedszkole
zapewnia 25 miejsc dla dzieci, w tym 3
miejsca dla dzieci z orzeczeniem o
niepełnosprawności. Nowa placówka
przeszła gruntowny remont, aby zapewnić
dzieciom komfortowe, kolorowe i
nowoczesne wnętrza.
"Prace remontowe objęły również
dostosowanie obiektu do potrzeb dzieci z
orzeczeniem o niepełnosprawności. W
tym celu utworzyliśmy specjalne
pomieszczenie do realizacji zajęć

sensorycznych. W przedszkolu będą
odbywały się zajęcia z logopedą. Naszym
celem jest wyrównywanie szans dzieci oraz
reprezentowanie postawy braku
dyskryminacji dla osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności" – mówi Prezes TPD
ZOR Zygmunt Pyszkowski.
"Nie sztuką jest coś zlikwidować,́ sztuką
jest stworzyć́ coś nowego" - mówi Wójt
Gminy Świerzno Radosław Drozdowicz.
"Cieszymy się, że możemy współpracować
z TPD przy tym Projekcie i korzystać z ich
doświadczenia i szerokiej wiedzy. Budynek
szkoły jest miejscem funkcjonowania

Okres epidemii i samoizolacji jest dla nas
wszystkich trudną próbą. W tym czasie
musimy szczególnie wykazać się
odpowiedzialnością, ale również empatią i
zainteresowaniem potrzebami drugiego
człowieka. My postanowiliśmy podzielić się z
rodzinami naszych podopiecznych
podstawowymi zapasami żywności
zgromadzonymi w Specjalistycznej Placówce
Wsparcia Dziennego Nr 2 TPD w Świnoujściu.
Dla dzieci dodatkowo przygotowano
materiały papiernicze oraz dydaktyczne, aby
w domowym zaciszu nie poddawały się nudzie
i mogły nadal rozwijać swoje zainteresowania
i pasje. Jako pedagodzy rodzinni staramy się
wspierać całe rodziny oraz udzielać
terapeutycznie i profilaktycznie. Planujemy
również przygotowanie i przekazanie
dzieciom i ich rodzinom okazjonalnych
paczek świątecznych. Mamy nadzieję, że
dzięki temu ten szczególny, świąteczny czas
stanie się choć odrobinę radośniejszy.

nowoczesnego przedszkola oraz Placówki
Wsparcia Dziennego. Znajduje się tu
również biblioteka, a w najbliższej
przyszłości planujemy również stworzyć
dużą i funkcjonalną świetlicę wiejską dla
wszystkich mieszkańców. To szansa na
nowe życie dla tak pięknego budynku oraz
miejsce na ciekawe i kreatywne spędzenie
wolnego czasu dla okolicznej młodzieży."
"Brakuje nam tu jeszcze pięknego placu
zabaw i boiska, jesteśmy przekonani, że
przy wspólnym zaangażowaniu uda nam
się uzupełnić to miejsce o dodatkowe
atrakcje dla dzieci" – mówi Prezes
Pyszkowski.
Podczas uroczystego otwarcia
Przedszkola był obecny Poseł na Sejm RP
Artur Łącki, który przekazał gratulacje i
obiecał swoje wsparcie oraz przekazał
upominki i książeczki dla wszystkich
dzieci. W wydarzeniu brali również udział:
p. Jacek Janiak, kawaler Orderu
Uśmiechu, Dyrektor Domu Kultury
Słowianin w Szczecinie, p. Monika
Sienkiewicz-Wdowiak kierownik OPS, p.
Tomasz Heppner Dyrektor Szkoły w
Świerznie, p. Anna Małachowska
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
oraz radni Gminy Świerzno.

30 października w Niepublicznym
Przedszkolu TPD w Mieszewie odbyło się
pasowanie na Przedszkolaka. To pierwsza
tak ważna uroczystość w życiu dzieci, które
we wrześniu tego roku pierwszy raz
rozpoczęły swoją przygodę z
przedszkolem. W części artystycznej dzieci
zaprezentowały swoje umiejętności, dając
tym samym dowód jak dużo już potrafią.
Były wierszyki, piosenki i tańce. Po
złożeniu Obietnicy odbyło się Pasowanie
na Przedszkolaka.

Przypadający na 10 listopada "Dzień
Jeża" uświadamia najmłodszym jaką rolę
w środowisku pełnią jeże, co im zagraża i
jak im pomóc. Przedszkolaki miały
możliwość poszerzyć wiadomości
dotyczące środowiska naturalnego jeży,
ich wygląd, sposób poruszania, odżywiania
się, w jaki sposób przygotowują się do
zimy. Ponadto miały wiele ciekawych
zabaw, wierszy, piosenek o jeżu. Na
zakończenie wykonały prace plastyczną.

Podopieczni Specjalistycznej Placówki
Wsparcia Dziennego Nr 2 TPD w
Świnoujściu przystąpili do konkursu
kulinarnego, którego celem było
przygotowanie zdrowego boxu
śniadaniowego do szkoły. Uczestnicy,
podzieleni na dwa zespoły, z dużym
zaangażowaniem przystąpili do realizacji
zadania. Mogli się tu wykazać wiedzą
zdobytą na wcześniejszych zajęciach oraz
własną wyobraźnią i fantazją kulinarną. W
ten sposób powstały dwa zestawy: zdrowa
kanapka, sałatka z awokado, śliwką i serem
feta oraz zdrowa kanapka, sałatka ze
świeżego ogórka i marynowanej cukini z
sosem czosnkowym. Obie wersje boxów
zdobyły uznanie Komisji Konkursowej, w
skład której wchodzili m.in. przedstawiciele
TSSE w Świnoujściu. Głównie za
zestawienie odpowiednich i wartościowych

składników, ale również za
pomysłowość i sposób podania. Komisja
Konkursowa postanowiła więc wyróżnić
wszystkich uczestników kulinarnych
potyczek i nagrodzić ich drobnymi

W Placówkach Wsparcia Dziennego TPD
w Trzebiatowie i Golinie nadal trwa jesień.
Kreatywność plastyczna dzieci nie zna
granic. Powstawały ciekawe, autorskie
projekty z wykorzystaniem darów i skarbów
jesieni. W trakcie zajęć dzieciom
towarzyszyła wesoła atmosfera. W
Placówkach odbyła się rozmowa na temat
ekologii. Dzieci wykonywały prace z
materiałów, które nadają się do recyklingu.
Po swobodnej zabawie mamy czas na
odrabianie zadań domowych bądź
rozwiązywanie krzyżówek, zagadek,
rebusów.

Żółty Talerz działa i pomaga również podczas
kolejnego przejścia szkół na nauczanie zdalne
oraz zawieszenia działalności Placówek
Wsparcia Dziennego. Jak wszystkim wiadomo
wszystkie szkoły oraz Placówki Wsparcia
Dziennego w naszym kraju są ponownie
zamknięte. Dla wielu dzieci były to jedyne
miejsca, w których mogły liczyć na ciepły posiłek
w ciągu dnia. Teraz kolejny raz straciły taką
możliwość. Jednak Kulczyk Foundation o nich
nie zapomina. Za środki z programu Żółty Talerz
kupujemy żywność, z której wychowawcy
szkolni i pracownicy Placówek Wsparcia
Dziennego przygotowują paczki żywnościowe.
Dostarczane są one pod drzwi potrzebujących
dzieci i ich rodzin z zachowaniem wszystkich
obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Do akcji
natychmiast przyłączyło się Towarzystwo

Przyjaciół Dzieci. We wszystkich
Placówkach realizujących program Żółty
Talerz sporządzono listy rodzin najbardziej
potrzebujących, po przeanalizowaniu potrzeb,
przygotowano i przekazano paczki naszym
podopiecznym. Już teraz myślimy o Świętach
Bożego Narodzenia, kiedy to wszyscy nasi
podopieczni otrzymają świąteczne paczki.
Ważne, aby w tym trudnym dla wszystkich
czasie być razem!

Pasowanie na Przedszkolaka to
pierwsza ważna uroczystość w życiu dzieci,
które we wrześniu tego roku pierwszy raz
rozpoczęły swoją przygodę z
przedszkolem. Ze względu na pandemię
oraz bezpieczeństwo naszych
wychowanków tym razem uroczystość
odbyła się bez udziału gości. W części
artystycznej dzieci zaprezentowały swoje
umiejętności, dając tym samym dowód jak
dużo już potrafią. Były wierszyki, piosenki i
tańce.

Po złożeniu obietnicy odbyło się
Pasowanie na Przedszkolaka. Każde
dziecko otrzymało upominek i dyplom
pasowania. Serdecznie dziękujemy
Rodzicom za przygotowanie słodkiego
p o c zę s t u nku d l a s w o ic h p o c ie c h .
Zarządowi TPD za zaopatrzenie Placówki
w piekarnik elektryczny, który pozwoli
nam na przygotowywanie różnych potraw i
wypieków.

ekologii. Dzieci wykonywały prace z
materiałów, które nadają się do
recyklingu. Po swobodnej zabawie mamy
czas na odrabianie zadań domowych bądź
rozwiązywanie krzyżówek, zagadek,
rebusów.

W Placówkach Wsparcia Dziennego TPD
w Trzebiatowie i Golinie, gm. Stargard,
nadal trwa jesień. Kreatywność plastyczna
dzieci nie zna granic. Powstawały ciekawe
projekty autorskie z wykorzystaniem darów
i skarbów jesieni. W trakcie zajęć
towarzyszyła dzieciom wesoła atmosfera. W
Placówkach odbyła się rozmowa na temat

„Jak przyjemnie i wesoło Kiedy dynia
krąży w koło. Dynia tu, dynia tam, Dynia
krąży tu i tam.” Dynia jest warzywem, które
zachwyca swoim wyjątkowym wyglądem i
smakiem. Przekonały się o tym dzieci z NP
TPD w Mieszewie uczestnicząc 28
października w Święcie Dyni. Wszyscy tego
dnia przeżyliśmy istny dyniowy zawrót
głowy. Rozmawialiśmy na temat wyglądu i

przeznaczenia tego wartościowego
warzywa. Odbyły się również „dyniowe
zabawy”, które przyniosły wiele radości
wszystkim dzieciom. Zabawa była świetna,
a śmiechu co niemiara. Przedszkolaki
odkryły również, co ukrywa dynia w
środku. A na podwieczorek było pyszne
ciasto dyniowe.

Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego TPD
w Sulinie uwielbiają spędzać czas na świeżym
powietrzu. Z tego też powodu każdy słoneczny
dzień wykorzystujemy na dłuższe lub krótsze
spacery, wycieczki rowerowe lub zabawy na
placu czy boisku sportowym. Nie może również
zabraknąć zajęć dla małych artystów. Nasi
wychowankowie uwielbiają wykonywać
różnego rodzaju prace plastyczne, takie jak:
kolorowe pacynki z filcu,antystresowe gniotki z
balonów wypełnionych mąką ziemniaczaną czy
piękne lampiony ze świeżych kwiatów.

Jak co roku obchodziliśmy "Dzień
Kundelka" .Dzień, który stał się okazją nie
tylko do wspólnej zabawy, ale także
zgłębiania wiadomości przedszkolaków na
temat pielęgnacji, żywienia oraz szkolenia
psów. Dzieci z Przedszkola Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Chwarstnicy

W naszej Placówce Wsparcia Dziennego
TPD w Lubiczu, gm. Widuchowa bawiliśmy
się cieczą nienewtonowską. Każda zwykła
ciecz pod wpływem nacisku łatwo się
rozpływa na boki tak jak woda w wannie.

zgromadziły różne zdjęcia i ilustracje. Ten
dzień był także okazją do włączenia
ponownie dzieci i rodziców w zbiórkę karmy
dla bezdomnych zwierząt znajdujących się
w gryfińskim kojcu.

Już po raz ósmy w Placówce Wsparcia
Dziennego TPD w Łące odbyły się Warsztaty
EFS, w ramach Projektu "Nie ma jak w
domu". Warsztaty poprowadził p. Ryszard
Jamroży, znany i ceniony terapeuta. Nie
muszę mówić, że w tym trudnym dla

wszystkich czasie spotkania te zyskują
szczególną wartość. Osobisty kontakt z
drugim człowiekiem stał się luksusem na
miarę towaru deficytowego, a my z tego
luksusu chcemy korzystać, więc stawiliśmy
się punktualnie. Działo się tak: tradycyjne
zaczęliśmy od tego, co wydarzyło się u nas w
ostatnim czasie. Po wysłuchaniu wspomnień
prowadzący przedstawił temat zajęć, który
dotyczył uzależnień od narkotyków później

rozwinięcie wątku, dyskusja i sprawdzenie co
wiemy o środkach uzależniających. Nie obyło
się bez pytań, refleksji i wymiany poglądów.
Nie zabrakło też czasu na uśmiech, bo przecież
Warsztaty to nie tylko wykład, to także solidna
dawka pozytywnej energii, która nakręca nas
do działania i pozwala wierzyć, że to co robimy
ma sens. Czas płynął nieubłaganie. Przyszła
pora pożegnania, ale nim to nastąpiło już
umówiliśmy się na sesję grudniową, więc do
zobaczenia.

Natomiast ciecz nienewtonowska pod
wpływem nacisku zmienia swoje
właściwości. Zwykle taka ciecz zmienia
swoją “twardość” czasami do tego stopnia,
że można po niej chodzić. W przypadku
zabawy dłońmi gdy szybko chwycimy ciecz i
zgnieciemy to utworzy się kulka, natomiast
zwalniając nacisk, ciecz spłynie nam z
dłoni. Ciecz nienewtonowska to świetna
zabawa sensoryczna dla wszystkich dzieci,
małych i dużych, a i dorosły chętnie się
potapla. Trzeba przyznać, że oprócz zabawy
to miłe odprężenie dla dłoni. Rewelacyjna
zabawa, która pozwala poznać prawa fizyki
rządzące światem, a czasami je łamać.
Do wykonania cieczy nienewtonowskiej
potrzebne będą: 10 części mąki
ziemniaczanej, 7 części wody oraz jakiś
pojemnik. Do pojemnika wlewamy wodę i
stopniowo wsypujemy mąkę, cały czas
mieszając.

możliwością spotkania się z dawno
niewidzianymi przyjaciółmi, przyniósł też
pierwsze zadania i prace domowe.
Wspólne odrabianie lekcji zawsze idzie
sprawniej.

Do dzieci w Placówkach Wsparcia
Dziennego TPD w Trzebiatowie i Golinie
zawitała jesień. Dzieci wykonywały prace
plastyczne inspirowane darami i skarbami
jesieni. Wyklejanie, malowane farbkami i
robione ręcznie prace zdobią wnętrza
naszych Placówek. Powrót do szkoły, poza

W dniu 9 października zaplanowaliśmy
w naszym Przedszkolu TPD w Chwarstnicy
uroczyste obchody Dnia Drzewa. Tego
dnia tematyką zajęć były drzewa. Dzieci
wybrały się na wycieczkę do lasu, oglądały
różne drzewa, poznały jego budowę,
znaczenie dla człowieka, zwierząt i
przyrody. W ogrodzie przedszkolnym
dzieci posadziły nowe drzewko. Wykonały
w zespołach swój las. Przedszkolaki zawsze
będą dbać o wszystkie drzewa!!!

Na początku grudnia przedszkolaki z
Przedszkola TPD w Pęzinie otrzymały
osobiste video od Świętego Mikołaja. Ze
względu na sytuację pandemiczną nie mógł
do nas przybyć we własnej osobie.

W tym dniu odbył się również
Mikołajkowy Bal Przebierańców. Wszyscy
poczuliśmy już prawdziwą magię Świąt.

Placówka Wsparcia Dziennego TPD w
Starzycach, pomimo trudności
wynikających z sytuacji pandemicznej,
nadal bardzo aktywnie wspiera swoich
podopiecznych oraz ich rodziny. W ramach
Projektu "Nie ma jak w domu " rodziny
W Niepublicznym Przedszkolu TPD w
Mieszewie przedszkolaki obchodziły
Światowy Dzień Chleba. Z chlebem dzieci
mają styczność na co dzień. Naszym celem
było, aby ugruntować podstawowe
znaczenie chleba w ludzkim życiu, zapoznać
z jego historią, procesami wypieku oraz
kształtowanie szacunku do pracy piekarza.
Największa zabawa była podczas
podwieczorku, kiedy dzieci samodzielnie
wykonały kanapki z dżemem.

biorące udział w nim, nie tylko są w stałym
kontakcie ze swoim pedagogiem
rodzinnym, ale również udało się w
ostatnim momencie zorganizować wyjazd
warsztatowy do Ustki oraz Słupska. To były
niesamowite, pełne wrażeń chwile, które
jeszcze bardziej zintegrowały rodziny. Praca
on-line polega na ciągłym kontakcie z
rodzinami oraz podopiecznymi Placówki.
Pod koniec listopada, w pełnym reżimie
sanitarnym, odbyły się warsztaty z
terapeutą p. Ryszardem Jamrożym.
Ponadto rodziny zostały obdarowane

paczkami żywnościowymi przekazanymi
przez Kulczyk Foundation. Odbył się także
dyżur psychologa w Placówce w Starzycach
i możliwość skorzystania z dyżurów
telefonicznych psychologa i prawnika.
Utworzono również grupę messengerową
dla dzieci oraz osobną dla beneficjentów
Projektu. Pedagog rodzinny utworzył
również zamkniętą grupę "Ćwicz z
Roksaną", aby zmotywować całe rodziny
do dbania o dobrą kondycję i zdrowie. Na
ręce pedagoga rodzinnego rodziny
składają podziękowania dla całej kadry
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, za tak
cenne wsparcie w tym trudnym czasie.

W ostatnim czasie Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie
poniosło ogromną stratę. Pandemia
zabrała naszą wybitną działaczkę,
Zachodniopomorskiego Rzecznika Praw
Dziecka p. Lidię Dzwinkę. Osobę o
wielkim sercu. Pani Lidia dzielnie
walczyła o dobro każdego dziecka. Była
zawsze tam, gdzie działa się krzywda i
gdzie sytuacja dziecka wymagała
interwencji. To smutny czas dla nas
wszystkich. Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci pogrążone jest w żałobie.
Dla przypomnienia tej wspaniałej postaci
przytaczamy jeden z ostatnich wywiadów na
temat działalności Rzecznika.
„Idea powołania Rzecznika Praw Dziecka
w strukturach TPD wynikła z historii i
doświadczeń w promowaniu i chronieniu
praw dziecka. Celem zwiększenia
efektywności działań TPD w egzekwowaniu
praw dziecka, a także pomocy rodzinom w
wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci,
powierzono mi stanowisko Rzecznika Praw
Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w
Szczecinie. Terenem mojej działalności jest
dawne województwo szczecińskie oraz
powiaty: choszczeński i myśliborski. Rzecznik
Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka,
określonych w Konstytucji RP, Konwencji
Praw Dziecka i innych przepisach prawa
dotyczących dzieci. Rzecznik w swej pracy
kieruje się przede wszystkim poszanowaniem
odpowiedzialności, praw i obowiązków
rodziców, a w szczególności: prawa do życia i
ochrony zdrowia, prawa do wychowania w
rodzinie, prawa do nauki, prawa do
godziwych warunków socjalnych oraz prawa
do wypoczynku.
Podejmuję działania, mając na uwadze
przede wszystkim zapewnienie dziecku

Zachodniopomorskie TPD
zapoczątkowało odrodzenie w ramach
organizacji funkcji Rzecznika Praw
Dziecka. W 2001 r. przy ZW TPD w
Szczecinie powołano pierwszego
Rzecznika Praw Dziecka TPD w
Szczecinie oraz pierwszego w strukturach
krajowych TPD - Lidię Dzwinkę. W tym
czasie powstał również Rodzinny
Ośrodek Interwencyjno–Mediacyjny
TPD w Szczecinie, będący Placówką
Specjalistyczną ukierunkowaną na
pomoc rodzinie przeżywającej trudności,
często głęboko dysfunkcyjnej, której
dyrektorem była nasza Rzecznik Praw
Dziecka, p. Lidia przy wsparciu p. Piotra
Dzwinki oraz prawnika Katarzyny
Jaworskiej-Ackiewicz. W 2018 r. w
Ośrodku przeprowadzono ponad 215
interwencji obejmując opieką ponad 160
uczestników.

pełnego i harmonijnego rozwoju, z
poszanowaniem jego godności i
podmiotowości. Podejmuję je po otrzymaniu
pisemnego wniosku, samodzielnie lub przy
pomocy innych organów Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Zdarza się, że przekazuję
sprawę do innych organizacji lub instytucji.
Czasem działaniami „wymuszam” niejako na
innych instytucjach i organizacjach, a także
organach władzy publicznej i samorządowej
podjęcie odpowiednich działań.
Jest sprawą oczywistą, że jako Rzecznik
Praw Dziecka TPD nie mam takich kompetencji,
jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy
konstytucyjny Rzecznik Praw Dziecka. Formy
mojego działania tworzyły się niejako w
"ferworze walki". Są to samodzielne
wypracowywane wzorce postępowania.
Jednak Rzecznik, a także jego współpracownicy
obowiązani są stosować pewne kanony, dzięki
którym łatwiej jest rozwiązywać problemy.
Taką ścieżką postępowania jest mediacja, która
pozwala w wielu sytuacjach uniknąć drogi
sądowej. W czasie mediacji koncentruję się na
tym, co każda ze stron uważna za sprawiedliwe.
W sytuacji, gdy stronom zależy na
porozumieniu, mediacja daje stosunkowo
szybki i ostateczny wynik.
Pełniąc funkcję Rzecznika Praw Dziecka
muszę za każdym razem prezentować się jako
osoba empatyczna i dyskretna. Za każdym
razem osobiście zapoznaję się ze wszystkimi
przypadkami. Jeśli nie powierzę ich
załatwienia prawnikom Ośrodka
Interwenycjno-Mediacyjnego, sama się nimi
zajmuję. Ludzie, którzy mnie potrzebują często
są nieufni, gdyż spotkało ich w życiu wiele
nieszczęść, zawodów i rozczarowań. Dlatego
podczas spotkań zawsze staram się stwarzać
atmosferę bezpieczeństwa i zaufania. Wiele
osób zgłaszających się do mnie o pomoc nie

wiedziało o przysługujących im prawach.
Spełniałam więc wobec nich funkcję
edukacyjno–interwencyjną. Wielokrotnie
musiałam też interweniować w placówkach
służby zdrowia w sprawie hospitalizacji
pacjentów, niewłaściwego traktowania
małego pacjenta.
Rodzinne problemy, z którymi mam do
czynienia, dotyczą w szczególności
ograniczonych praw do kontaktu z dzieckiem.
W takich sytuacjach często dochodzi do
przenoszenie konfliktów małżeńskich na
dzieci, czynienie z nich karty przetargowej.
Wówczas potrzebne są wielokrotne rozmowy
z rodzicami, krewnymi i w końcu z dziećmi.
Choć pomoc przy rozwiązywaniu tego typu
spraw stanowi jedno z mych najważniejszych
zadań, przebieg mediacji wymaga
zdecydowanie największego nakładu pracy.
Tutaj konieczny jest osobisty kontakt,
tłumaczenie uczestnikom konfliktu dość
oczywistych prawd (np. że dobro dziecka jest
najważniejsze). Równie istotne w moim
działaniu są kwestie dotyczące „sprawowania
kontroli” nad toczącymi się przed Sądem
Rodzinnym i Opiekuńczym postępowaniami
dotyczącymi krzywdzenia dzieci. Szczególnie
drastyczne przypadki dotyczyły
molestowania seksualnego, kiedy ofiara,
dziecko musiała któryś raz z kolei
relacjonować przebieg wydarzeń.
Wielokrotnie interweniowałam w
placówkach oświatowych, gdzie stosowano
kary cielesne, niesprawiedliwie oceniano czy
występowały przypadki molestowania
seksualnego. Ponadto zorganizowałam szereg
spotkań na temat problemów dzieci z rodzin,
w których nadużywano alkoholu. W ich
wyniku nawiązałam bezpośredni kontakt z
uczniami, którzy później skorzystali z pomocy
Rzecznika Praw Dziecka TPD.”

