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Przedstawiamy
naszym
Czytelnikom
wersję
elektroniczną czasopisma Międzynarodowej Federacji
Przyjaciół Dzieci „Nasz Animator” będącą kontynuacją
dotychczasowego wydania ukazującego się do tej pory w
formie tradycyjnej, czyli drukowanej na papierze. Zamierzeniem naszym jest, aby pismo, adresowane do
organizatorów środowiskowej działalności profilaktyczno wychowawczej, służyło radą i pomocą we wszelkich
przedsięwzięciach w obronie, dla dobra i na rzecz
dziecka. Międzynarodowa Federacja Przyjaciół Dzieci,
która została zarejestrowana 16 listopada 2007 r. pod numerem KRS 0000284493 i
posiada osobowość prawną, jest apolitycznym związkiem stowarzyszeń zrzeszającym
osoby prawne działające w kraju i za granicą. Obecnie członkami Federacji są: Krajowy
Komitet Wychowania Resocjalizującego, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polskie
Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, TPD Liban, Towarzystwo Inicjatyw Społecznych
TROSKA, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe oraz Międzynarodowa Federacja
Wspólnot Wychowawczych – FICE. Napływają też dalsze zgłoszenia.
Głównym celem Federacji (w skrócie MFPD) jest podejmowanie działań na rzecz
ochrony interesów dzieci gorszych szans na forum międzynarodowym, bowiem w
każdym kraju są dzieci potrzebujące pomocy: biedne, zaniedbane wychowawczo,
spędzające dużo czasu na ulicy, narażone na takie zagrożenia, jak alkohol, narkotyki,
przestępczość. Współpraca różnych stowarzyszeń w ramach MFPD, umożliwiając
przedstawianie raportów i postulatów na arenie międzynarodowej, powinna uwrażliwiać
społeczeństwa w różnych krajach oraz przyczynić się do wypracowania bardziej
efektywnych metod udzielania pomocy dzieciom. Warto przypomnieć, że z inicjatywy
Federacji w roku 2006 został wydany Dodatek Specjalny do „Przyjaciela Dziecka”, w
którym ogłoszono „Apel o pokój dla dzieci”.
W tym numerze „Naszego Animatora” w dziale Przegląd aktualności zamieszczamy
różne informacje na tematy dotyczące wychowania i opieki nad dziećmi; Kartka z historii
TPD przypomina o początkach powstania i działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Warto też zwrócić uwagę na skrót opracowania Zielone światło dla dzieci gorszych
szans, w całości zamieszczone w „Przyjacielu Dziecka” nr 7-12/2007. Opisane w dziale
Wydarzenia przedstawienie jasełek pokazuje możliwości i umiejętności dzieci ze
środowiskowych ognisk wychowawczych TPD. W dziale Interwencje piszemy o
potrzebie dożywiania dzieci, które w swoich domach nie mają co jeść i są głodne, a co
w takim kraju, jak Polska w XXI wieku, w ogóle nie powinno się zdarzać, a także o
narastającym problemie „eurosierot”. Ważna kwestia współpracy z samorządami
gminnymi w prowadzeniu placówek wsparcia dziennego poruszona jest w piśmie
Zygmunta Pyszkowskiego, prezesa Zachodniopomorskiego TPD. W sumie - na kilku
stronach publikujemy
informacje, które – mamy nadzieję – zostaną przyjęte z
zainteresowaniem. Oczekujemy również na opinie o sprawach poruszonych w „Naszym
Animatorze” oraz na listy o Waszej działalności, które chętnie zamieścimy na naszych
łamach.
Wiesław Kołak
Redaktor Naczelny
Przewodniczący MFPD

Wydawca: Międzynarodowa Federacja Przyjaciół Dzieci
00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6
tel.: (022) 827 78 44; tel./faks: (022) 826 08 74 ;
mail: animator@tpd.zg.org.pl
Zespół redakcyjny: Wiesław Kołak (red. naczelny), Irena Malanowska
(z-ca red. naczelnego), Sylwester Góral, Aneta Purzycka Jola Szklarska (współpraca)
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PRZEGLĄD AKTUALNOŚCI
40 lat działalności i pracy w TPD
Pod takim tytułem „Przyjaciel Dziecka” /nr 7-12/2007/ zamieścił
notatkę z biografii zawodowej Wiesława Kołaka, prezesa
Zarządu Głównego TPD. Redaktor Irena Malanowska pisze: „W
tym roku mija 40 lat działalności i pracy Wiesława Kołaka w
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Z tej okazji wypada nie tylko
złożyć gratulacje, ale także przypomnieć przynajmniej niektóre
najważniejsze etapy i osiągnięcia Jubilata w tej niełatwej, a tak
potrzebnej i ważnej społecznie działalności.
Organizacja pozarządowa jest miejscem pracy bardzo
szczególnym, gdzie pasja, zapał i bezinteresowność musi się
łączyć z wiedzą fachową, dużymi umiejętnościami zawodowymi,
a także takimi cechami, jak pomysłowość, kreatywność,
wytrwałość, konsekwencja w dążeniu do celu, wielka cierpliwość
i niezrażanie się niepowodzeniami. Potrzebny jest też talent
skupiania wokół siebie ludzi, którzy w różnorodny sposób i
często wbrew wszelkim trudnościom pomagają w realizowaniu
wytyczonych zadań, podejmują i rozwijają inicjatywy.
Początek współpracy Wiesława Kołaka z Towarzystwem
Przyjaciół Dzieci przypada na rok 1967, gdy rozpoczął pracę w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym TPD „Helenów”.
/.../ Więcej na stronie internetowej www.tpdzg.org.pl
*
*
*
Redakcyjny Zespół Wychowanków „Ogniska” /nr 10-12/2007/
także poinformował swoich czytelników o 40-leciu działalności
prezesa ZG TPD Wiesława Kołaka. Z tej okazji, w imieniu dzieci
ze środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic i innych
placówek TPD, Zespół przekazał Jubilatowi najserdeczniejsze
gratulacje, podziękowania i życzenia dalszych owocnych lat w
służbie dzieciom. Poinformował przy tej okazji, że działalność
TPD w Polsce jest prowadzona od prawie 90 lat /1919/, że
organizuje i prowadzi, obok szkół i innych placówek
państwowych, tepedowskie ośrodki szkolno-wychowawcze,
środowiskowe ogniska i świetlice, placówki rehabilitacyjne i inne.
Wiesław Kołak, jako prezes Zarządu Głównego TPD,
nieustannie zabiega o wyrównywanie szans życiowych dzieci
wymagających pomocy.

Propozycje zmian w szkolnictwie
8 grudnia 2007 roku, na posiedzeniu Sejmowej Komisji
Edukacji Narodowej, Nauki i Młodzieży, minister edukacji
Katarzyna Hall powiedziała, że pragnie wzmocnić autonomię
samorządów lokalnych w zakresie organizacji zadań
oświatowych oraz zwiększyć autonomię dyrektorów szkół w
zakresie organizacji nauczania i wychowania, a także spraw
płacowych. Zamierza wprowadzić obowiązek szkolny dla
sześciolatków i obowiązkową edukację pięciolatków stopniowo
od 2009 do 2011 roku. Zaś w reformie programowej szkół
podstawowych nauczanie ma być dostosowane do wieku
uczniów od klasy I. W gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej
planuje się doprowadzenie do integracji podstaw programowych
od 2009 roku, a w szkolnictwie zawodowym i ustawicznym
zmiany programowe mają nastąpić od 2012 roku. Ponadto
zadania kuratoriów oświaty, związane z nadzorem pedagogicz-
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nym należy przesunąć do centralnej i okręgowych komisji
egzaminacyjnych, a niektóre inne zadania do samorządów
lokalnych i wojewódzkich. Minister Hall planuje też zwiększenie
dodatków motywacyjnych dla nauczycieli oraz wprowadzenie
bonu oświatowego. A ponadto: zmianę sposobu wyboru
podręczników, ustalania cen posiłków w stołówkach szkolnych,
złagodzeniu ustaleń o mundurkach oraz zastąpienie programu
„Zero tolerancji dla przemocy w szkole” programem „Szkoła
bezpieczna i przyjaźnie wymagająca”.

II Kongres Pedagogów i Psychologów
Szkolnych w Warszawie
W dniach 7-8 lutego 2008 roku w Akademii Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie odbył się II Kongres Pedagogów i
Psychologów Szkolnych. Obradowano o tym, co szkoły i inne
placówki oświatowo-wychowawcze powinny robić, ażeby
dobrze układała się współpraca z rodzicami uczniów i
wychowanków.
Ubiegłoroczny Kongres dużo miejsca przeznaczył na
temat ogłoszonego w tym czasie przez MEN programu „Zero
tolerancji dla przemocy w szkole”. Obecnie został on
zastąpiony programem „Szkoła bezpieczna i przyjaźnie
wymagająca” /szczegółowy program II Kongresu na stronie
www.ibo.edu.pl

Alternatywne wychowanie
przedszkolne
Z dniem 1 stycznia 2008 roku weszło w życie
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o zakładaniu alternatywnych form wychowania przedszkolnego.
Chodzi o zwiększenie dostępu dzieci do wychowania
przedszkolnego, zwłaszcza dzieci wiejskich.
Przy staraniach o prowadzenie alternatywnego
przedszkola wymagane są: odpowiednie warunki
mieszkaniowe poświadczone zaświadczeniami straży
pożarnej i sanepidu; opiekun winien posiadać
uprawnienia pedagogiczne; wymagane jest też
zgłoszenie do tej formy wychowania co najmniej trojga
dzieci.

Dodatkowe punkty na świadectwie dla
uczniów - wolontariuszy
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej,
dyrektorzy szkół powinni promować uczniowską działalność
pozaszkolną. Sposób oceniania uczniowskie-go wolontariatu
przekazano do decyzji kuratorów oświaty. Prasa doniosła, że
już w połowie województw postanowiono, iż praca społeczna
uczniów będzie punktowana na świadectwach i będą oni
mieli większą szansę podczas rekrutacji do szkół średnich. Z
uwagi na to, że powinni posiadać więcej niż 140 punktów,
ważne jest przyznawanie punktów za pracę w ramach
wolontariatu.
Opracował Józef Nowak
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HISTORIA – FAKTY - REFLEKSJE
W ubiegłym roku Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego TPD, opublikował artykuł pod wiele mówiącym tytułem hasłem: „Zielone światło dla dzieci gorszych szans”.
Poniżej zamieszczamy najważniejsze tezy tej publikacji. Pełny tekst można znaleźć w „Przyjacielu Dziecka” nr 7-12/2007 oraz
pod adresem internetowym: http://www.tpdzg.org.pl/index.php?page=2&item=56

Wiesław Kołak

ZIELONE ŚWIATŁO DLA DZIECI GORSZYCH SZANS
narkotykami, a nawet naruszanie prawa.
Dzieci gorszych szans, to te dzieci, które z powodu różnych
Jakie zatem działania podejmujemy wobec tych dzieci w ognisku?
utrudnień mają gorsze, niż ich rówieśnicy, szanse rozwoju i edukacji, a
Zwrócę tu szczególną uwagę na te działania, które mają
tym samym utrudniony start w dorosłe życie. Są to dzieci przewlekle
pierwszorzędne znaczenie dla profilaktyki wychowawczej.
chore, niepełnosprawne, pochodzące z rejonów zagrożonych
Po pierwsze, duży nacisk kładzie się w ognisku na naukę i
bezrobociem i ubóstwem, wychowujące się w środowisku
obowiązki szkolne dzieci. Wiadomo bowiem, że niepowodzenia
patologicznym.
szkolne są jedną z najważniejszych przyczyn niedostosowania
Badania przeprowadzone wśród uczniów pokazały, że ponad 30%
społecznego. Po drugie, w ognisku obowiązuje troska o rozwój
spośród nich uważa, że w ich szkole przemoc jest poważnym
zainteresowań, zdolności, ukazywanie atrakcyjnych ofert spędzania
problemem, a ponad 10% przyznaje się do stosowania przemocy
czasu wolnego. Nierzadko -właśnie nuda czy brak zainteresowań są
wobec rówieśników. Dotyczy to szczególnie uczniów szkół
powodem patologicznych zachowań młodych ludzi. Po trzecie, istotną i
gimnazjalnych i szkół zawodowych.
ważną sprawą jest współpraca z rodziną podNasila się moda na zażywanie narkotyków,
opiecznych oraz praca z grupami nieformalnymi.
spożywanie alkoholu, nikotynizm. Według badań
prowadzonych przez Państwową Agencję
Co oznacza „zielone światło dla dzieci
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych około
gorszych szans”?
30% nastolatków przyznaje się do regularnego
spożywania alkoholu. Już kilkuletni chłopcy i trochę
„Zielone światło” dla dzieci gorszych szans, dla
starsze dziewczynki sięgają po papierosy. Jak
których tworzymy środowiskowe ogniska
pokazują wyniki badań, w gimnazjach regularnie
wychowawcze, oznacza przede wszystkim brak
pali 7% młodzieży, a w szkołach
zgody na traktowanie przez samorządy
przygotowujących do zawodu aż 30%.
problemów dzieci ulicy jako „balastu” dla budżetu,
Według danych Instytutu Psychiatrii i
tematu marginalnego. Ale decydenci nie biorą pod
Neurologii w 2004 roku w poradniach zdrowia
uwagę tego, że „dzieci ulicy” za kilka lat – jeżeli w
psychicznego, odwykowych i uzależnień od
porę nie zostanie im udzielona pomoc – jako „gorsi
substancji psychoaktywnych leczono z powodu
dorośli” mogą potrzebować jeszcze większej
zaburzeń psychicznych prawie 140 tys. dzieci w
pomocy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że
Laureaci XI Ogólnopolskiego
wieku 0 - 18 lat. W kolejnych latach 2003–2005
dzieci te nie ukończą szkół, które dałyby im jakiś
Konkursu Poetyckiego TPD 2007
notowano rocznie ponad czterysta zamachów
zawód, mogą mieć kłopoty ze znalezieniem pracy,
samobójczych u dzieci i młodzieży do 19 roku
mogą mieć problemy z właściwym ułożeniem sobie życia rodzinnego,
życia. Porównania z innymi krajami Unii Europejskiej wypadają
mogą być klientami pomocy społecznej.
niekorzystnie dla Polski.
*„Zielone światło” oznacza konieczność podejmowania na
rzecz tych dzieci stałych, a nie tylko doraźnych działań.
Na czym polega profilaktyczne znaczenie ognisk?
Projekty na rzecz dzieci ulicy nie mogą być akcyjne. Muszą
mieć zapewnioną stabilność finansową.
Program opracowany przez Krajowy Komitet Wychowania
* „Zielone światło” oznacza uznanie, że pomoc ta powinna
Resocjalizującego nastawiony jest na wczesną profilaktykę, obejmuje
być kompleksowa: obejmować środowisko szkolne, rodzinne,
zarówno dziecko jak i rodzinę, w której się ono wychowuje, staramy się
środowisko rówieśnicze w miejscu zamieszkania dziecka.
także docierać do tych dzieci, które nie są jeszcze objęte
*„Zielone światło” oznacza wreszcie konieczność uznania
zorganizowanymi formami pomocy, a takiej pomocy potrzebują.Nasi
przez samorządy, że zarówno względy społeczne, jak i
podopieczni to dzieci, które w domu rodzinnym nie mają
ekonomiczne przemawiają za tym, że wczesna profilaktyka jest
zaspokojonych podstawowych potrzeb. Około 80% spośród nich
najskuteczniejszą formą przeciwdziałania niedostosowaniu
pochodzi z rodzin ubogich, z reguły są niedożywione, często
społecznemu. Dlatego opłaca się inwestować w placówki opieki
mapoważne problemy w nauce, których zachowanie wskazuje że
środowiskowej.
sąpoprostu głodne, z wadami rozwoju fizycznego, ponad połowa na
niedostosowanie społeczne: mają już zasobą kontakty z alkoholem,
Skrótów dokonał: Sylwester Góral
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Kartka z historii Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

PIERWSZE KROKI…
Dla pełniejszego zrozumienia, czym było i jest
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jako organizacja
społeczna, należy przypomnieć jego historię i
podejmowane inicjatywy oraz doświadczenia, jakie
zdobyło w swojej pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Pierwszy nowoczesny program opieki nad
dziećmi sięga roku 1880, kiedy to powstało w
Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Towarzystwo wówczas nie rozwinęło zamierzonych zadań opiekuńczo-wychowawczych,
natomiast sformułowało szeroki i śmiały program działania, postulując konieczność przeniesienia
obowiązków
opiekuńczych
ze
sporadycznie działających organizacji charytatywnych na władze publiczne i całe społeczeństwo. W programie tym duży nacisk kładziono na ochronę przed demoralizacją, na opiekę
nad dzieckiem „wałęsającym się”, domagano się
przepisów chroniących dziecko przed wyzyskiwaniem ich przez właścicieli zakładów przemysłowych. Stawiano sobie za cel walkę o poprawę
zdrowia dzieci oraz zmniejszenie śmiertelności
niemowląt. Postulowano sprawowanie opieki nad
dzieckiem i rodziną we wszystkich fazach życia i
sytuacjach, w jakich znalazło się dziecko i jego
rodzina.
Niewiele z tego udało się zrealizować. Statutu
Towarzystwa ówczesne władze nie zatwierdziły,
ale też i czasy (zabory) nie były łaskawe dla tego
rodzaju poczynań. Jednak te pierwsze nieformalne
kroki społecznych zamierzeń Towarzystwa nie
przeszły bez echa. Były impulsem do szukania
dalszych
rozwiązań,
coraz
śmielszego
formułowania obowiązków społeczeństwa wobec
dziecka i rodziny. Za ich m. in. przyczyną w 33 lata
później, a więc 1913 r. ożyła w Krakowie idea i
nazwa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a w 1919 r.
Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w
Warszawie. Działo się to już w warunkach
odzyskanej w 1918 r. niepodległości i przemian
społecznych.
W 1919 roku przy Centralnym Komitecie
Wykonawczym Polskiej Partii Socjalistycznej
powstał Robotniczy Wydział Wychowania
Dziecka i Opieki nad Niem. Był to początek
działalności RTPD w Warszawie i kraju. W 1926
roku na Walnym Zgromadzeniu Delegatów
stowarzyszeń robotniczych i instytucji kulturalnooświatowych, poza krakowskim TPD, które zacho-
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wało niezależność, uchwalono statut i przyjęto
nazwę: Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
§ 3 statutu Towarzystwa, które w 1927 r. zostało
wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków pod
numerem 88, głosił: ”[...] Towarzystwo jest
organizacją rodziców i wychowawców dla
ułatwienia, popierania społecznego organizowania
wychowania zgodnie z zasadami pedagogiki
naukowej oraz psychologii dziecka, zapewniając
dzieciom robotniczym możność swobodnego
rozwoju umysłowego i moralnego[...] „
Opracowała Halina Kmiotek

PROF. JADWIGA BIŃCZYCKA
KAWALEREM
ORDERU UŚMIECHU
14 stycznia br. w teatrze Lalka w Warszawie odbyła się
uroczysta ceremonia wręczenia Orderu Uśmiechu Pani
Profesor Jadwidze Bińczyckiej, przewodniczącej Polskiego
Stowarzyszenia
im.
Janusza
Korczaka,
członka
Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci .

Ceremonię poprzedził spektakl „Za drzwiami” w wykonaniu
dzieci i młodzieży z warszawskich placówek opiekuńczych.
Order Uśmiechu jest przyznawany na wniosek dzieci. – Jestem
dumna z tego wyróżnienia - powiedziała prof. Bińczycka –
i tym bardziej będę się troszczyła o dobro dziecka, bo dziecko
jest najważniejsze.

5

WYDARZENIA
„… zaśpiewajmy kolędę miłą, aby Dzieciątku ładnie się śniło..”

JASEŁKA NA WARSZAWSKIEJ PRADZE
W Warszawie w 2007 r. realizowany był program „Muzyczna
Szansa” skierowany do uzdolnionych muzycznie podopiecznych
Środowiskowych Ognisk Wychowawczych z dzielnicy Praga Północ w
Warszawie, finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego.
Uczestnicy warsztatów prowadzonych w ramach tego programu
przygotowali bardzo piękne Jasełka.
Próby trwające od listopada, odbywały się w Oratorium św. Jana
Bosco, przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie
przy ul. Kawęczyńskiej 53. Stroje dla aktorów udało się wypożyczyć od
innych grup teatralnych, dzięki zaangażowaniu kierowniczek ognisk:
Wandy Jaworskiej -Malickiej i Elżbiety Pogońskiej.
Jasełka zostały przygotowane pod kierunkiem, muzyków realizatorów zajęć w ramach warsztatów „ Muzyczna Szansa”:
Krzysztofa Matuszaka, Małgorzaty Kustosz-Piątasa oraz Elżbiety
Matuszak.
Premiera Jasełek odbyła się 11stycznia br. w sali Oratorium. Młodzi artyści wystąpili jeszcze trzy razy: w dniach 12, 13 i 20 stycznia.
Wszystkie przedstawienia były bardzo udane.
Jola Szklarska

Rzecznicy praw dziecka TPD – druga edycja programu

JAK POMAGAĆ DZIECKU?
W lutym 2008 r. Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci rozpoczął realizację drugiej edycji programu
„Rzecznictwo i monitoring praw dziecka w 40 powiatach na
terenie Polski (edycja II rozszerzona)”. Przedsięwzięcie
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Środki Przejściowe 2005/017-488.01.01.01
W tegorocznej edycji programu wezmą udział zarówno osoby,
które do tej pory pełniły obowiązki rzecznika praw dziecka TPD (I
grupa), jak i nowe (grupa II); razem 40 osób.
I grupę stanowią rzecznicy,
którzy uczestniczyli w pierwszej
edycji projektu i potwierdzili
gotowość dalszego udziału. Są to
osoby z powiatów i miast:
Bolesławiec, Ciechanów, Chojnice, Dzierżoniów, Gorlice, Konin,
Koszalin, Legnica, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Przemyśl, Tarnów, Tarnobrzeg,
Tychy, Szczecin, Wołomin, Złotów, Kraków, Lublin.
II grupę stanowią nowopowołani rzecznicy z powiatów i miast:
Gostynin, Grodzisk Mazowiecki, Legionowo, Mińsk Mazowiecki,
Nowy Dwór, Ostrów Mazowiecka, Ostrołęka, Prażmów, Pionki ,
Pruszków, Siedlce, Sochaczew, Żyrardów, Warszawa (dzielnice:
Targówek i Żoliborz). Są oni rekomendowani przez właściwe
(okręgowe, powiatowe albo miejskie) zarządy TPD nadzorujące na
swoim terenie ten program). Celem projektu jest troska o jakość
warunków życia dziecka,jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bez-
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pieczeństwo, godność i prawo do wychowywania się w rodzinie.
Rzecznicy podejmują działania w indywidualnych sprawach dzieci,
na ich osobistą prośbę (zgłoszoną bezpośrednio, telefonicznie lub
anonimowo), na wniosek rodziców lub dalszych opiekunów, jak
również innych dorosłych w tym sąsiadów bądź też instytucji.
Program zakłada pomoc konkretnym dzieciom, poprawę ich
sytuacji życiowej.
Ważnym aspektem programu jest wypracowanie i ujednolicenie
metodyki pracy rzeczników praw dziecka poprzez podniesienie ich
kompetencji i zwiększenie umiejętności
np. interpretowania aktów prawnych,
pisania
pism
procesowych,
rozwiązywania konfliktów, interpretowania stanu faktycznego. W
programie szkoleń nie zabrakło tematyki
związanej z etyką zawodową rzecznika.
Był też czas na
indywidualne
konsultacje przypadków, z którymi rzecznicy spotykają się w
codziennej pracy.
Do działań podejmowanych przez rzeczników należy także
podnoszenie świadomości prawnej wybranych grup społecznych
związanych z dziećmi – nauczycieli, rodziców, rad pedago-gicznych.
Cel ten osiągany będzie podczas spotkań rzecznika z wybranymi
grupami np. w szkołach.Pierwsze spotkanie nowopowołanych
rzeczników odbyło się 5 lutego br. Spotkanie wszystkich rzeczników
odbyło się w dniach 28-29 lutego oraz 1 marca 2008 r.
Aneta Purzycka
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INTERWENCJE

ZBIÓRKI PIENIĘŻNE NA TPD
Do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci docierają informacje o
przeprowadzaniu nielegalnych zbiórek pieniężnych, niezgodnych
z zapisami statutu. W związku z tym Chcemy wyjaśnić
prawidłową procedurę realizacji tego rodzaju przedsięwzięć, jako
sposobu pozyskiwania środków na działalność statutową.
Jest to możliwe poprzez:
 rozprowadzanie nalepek wartościowych, które są drukami
ścisłego zarachowania, na których wydanie i dystrybucję organ
prowadzący musi uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
 zbiórki do puszek, które mogą być przeprowadzane podczas
imprez okolicznościowych po uzyskaniu zgody organizatora
imprezy oraz władz lokalnych.
Sposób przeprowadzania zbiorek publicznych regulują odpowiednie
przepisy prawa (art.1, art.2 ust.1 pkt 4, art.3 ust.1, art.4 i art.6 ustawy z
dnia 15 marca 1933 r o zbiorkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z
późn. zm.)art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z
późn. zm.) oraz § 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 roku w

GDY W DOMU NIE MA CO JEŚĆ…
Do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci docierają alarmujące sygnały,
że 32 % dzieci w Polsce jest niedożywionych, a 50 % rodzin nie
stać na zjedzenie raz na dwa dni posiłku, w skład którego
wchodziłoby mięso, drób czy ryba.
Dzieci przychodzą głodne do szkoły. Tymczasem 90 % dyrektorów
twierdzi, że nie ma możliwości prowadzenia dożywiania, choć
zachodzi taka konieczność.
Niedożywienie jest faktem, o którym - szczególnie rodzice, wstydzą
się mówić. Niemniej jednak to dramatyczne zjawisko wymaga podjęcia zdecydowanych działań. Bo tylko dziecko dobrze odżywione
może się prawidłowo rozwijać: zdrowotnie, emocjonalnie i edukacyjnie.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nie może być obojętne wobec
zjawiska, jakim są głodne dzieci, i nie jest. W naszych środowiskowych
ogniskach wychowawczych, dożywianie dzieci, obok wyrównywania
braków w edukacji szkolnej, jest realizowane jako zadanie
podstawowe. W każdej placówce dzieci otrzymują podwieczorek, w
niektórych przygotowywane są gorące posiłki na miejscu, w innych
są dostarczane przez sponsorów.
Od wielu lat współpracujemy z Federacją Banków Żywności, dzięki
czemu nasi podopieczni dostają słodycze, a ich rodziny produkty takie,
jak mąka, mleko, kasza, ser, potrzebne do przygotowywania
posiłków. W naszych placówkach wychowankowie także uczą się
zasad racjonalnego odżywiania, sposobów przygotowywania
smacznych, prostych posiłków, dowiadują się, jak nie marnować
żywności.
Żywność jest podstawą egzystencji człowieka. Człowiek, a w
szczególności ten mały i potrzebujący pomocy, jest najważniejszym
odbiorcą wszelkich działań naszej organizacji. Towarzystwu Przyjaciół
Dzieci zależy na tym, by pomagać dzieciom i ich rodzinom w
uniknięciu głodu, co oznacza organizowanie dożywiania na dobrym
poziomie, stwarzając ich młodym organizmom lepsze warunki do
dalszego rozwoju.
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sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu
kontroli nad tymi zbiorkami (Dz. U. Nr 199,poz.1947 z późn. zm.),
O prawidłowym sposobie organizowania zbiórek pieniężnych mówi
również Statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci §42 ust.3. Oto
odpowiedni cytat:
„Zbiórki pieniężne mogą organizować wyłącznie jednostki
posiadające osobowość prawną. Wystąpienie o zezwolenie na
prowadzenie zbiórki pieniężnej poza rejonem jednostki wnioskującej,
wymaga zgody jednostki nadrzędnej.”
Jednostki posiadające osobowość prawną, a więc oddziały regionalne
TPD mogą przeprowadzać zbiórki pieniężne tylko w swoim rejonie, a
więc na terenie, który swoim zasięgiem obejmuje zarząd.
Przeprowadzenie zbiórki poza rejonem wymaga zgody zarządu
oddziału właściwego dla tego rejonu oraz zgody Zarządu Głównego.
O zgodę ZG TPD muszą występować także ogniwa takie, jak np. koła,
które swoim zasięgiem obejmują obszar większy niż jeden region.
przeprowadzenie zbiórki bez uzyskania takiej zgody uznawane jest za
nielegalne, gdyż narusza przepisy prawa oraz zapisy statutu TPD.
Nielegalne jest także przeprowadzanie zbiorek przez osoby
indywidualne, na ulicach w supermarketach i w innych miejscach
publicznych. O takich zdarzeniach należy informować policję lub straż
miejską.

Rodzice wyjeżdżają zarabiać za granicę, a dzieci
pozostają w kraju i ciężko przeżywają rozstanie…

„EUROSIEROTY”
MOGĄ ZNALEŹĆ OPIEKĘ W TPD
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej do pracy za granicą
wyjechało około 2 mln. osób. Motywacją do wyjazdów jest zwykle
chęć poprawienia bytu swojego i swoich dzieci, które zostały w
kraju pod opieką dziadków, innych członków rodziny, a nieraz
zupełnie obcych osób. Często decyzja o pozostawieniu dzieci w
kraju wynika z obaw oraz dylematu: czy lepiej zostawić dziecko w
kraju, czy zabrać je ze sobą.
Nie myśli się wtedy o tym, że dziecko pozostawione w kraju narażone
jest na poczucie odrzucenia, osamotnienia i nie zawsze ma zapewnioną
odpowiednią opiekę. Nie są odosobnione także takie przypadki, kiedy
pozostawione w kraju dzieci, wskutek braku odpowiedniej opieki, trafiają do
domu dziecka. Wyjazd za granicę z rodzicami to z kolei narażenie na trudy
adaptacji w nowym środowisku, co dzieci przeważnie źle znoszą. Wiele
jest też rodzin, dla których wyjazd jednego z członków rodziny kończy się
rozpadem rodziny. Długotrwała rozłąka dla wielu osób jest trudnym
doświadczeniem, w wyniku którego nierzadko popadają w alkoholizm,
zawierają nowe związki itp.
Emigracja za pracą to znak naszych czasów, otwarcia granic, otwartości
społeczeństwa na nowe doświadczenia. Dużo jest płynących z tego faktu
korzyści, ale nieuchronne są również zagrożenia.
TPD zaprasza do swoich Środowiskowych Ognisk Wychowawczych
pozostawione w kraju dzieci emigrantów. W ogniskach mogą one
bezpiecznie spędzić czas po skończonych lekcjach w szkole, odrobić
pracę domową, otrzymać podwieczorek, uczestniczyć w zajęciach
ogólnorozwojowych i socjoterapeutycznych. Dodatkowo - na pomoc
pedagoggiczną mogą liczyć rodzice i opiekunowie dzieci.
Stronę przygotowała: Jola Szklarska
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INTERWENCJE
FIRMA SODEXHO DOŻYWIA DZIECI
W 2005 roku firma Sodexho w Polsce wprowadziła akcję „Stop
Hunger”. Akcja ma na celu dożywianie dzieci w wieku szkolnym,
objętych opieką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jest ona prowadzona
w dwóch środowiskowych ogniskach wycho-wawczych w
Warszawie. Firmy Sodexho Polska oraz Sodexho Pass dostarczają
codziennie 60 gorących posiłków dla podopiecznych TPD.
Akcja trwa przez cały rok szkolny. Poza stałą pomocą w postaci
dostarczanych posiłków, spółki należące do Grupy Sodexho organizują
okazjonalne spotkania z dziećmi. Dodatkowa pomoc jest im przekazywana
także w okresie Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Dziecka, a także z
okazji różnych specjalnych świąt okolicznościowych.
W czerwcu 2006 roku Sodexho Pass Polska oraz Sodexho Polska - w
dowód uznania za wsparcie jednego z warszawskich ognisk
wychowawczych TPD – otrzymały odznakę „PRZYJACIEL DZIECKA”.
należy przy tym przypomnieć, że to prestiżowe wyróżnienie już od ponad 60
lat jest przyznawana osobom oraz organizacjom zaangażowanym w
pomoc dzieciom.
Sodexho Polska jest liderem w zakresie
Kompleksowej Obsługi Nieru-chomości Facilities Management i Usług Żywienia.
Misją firmy jest ulepszanie jakości życia
codziennego. Sodexho w Polsce zostało
założone w 1993 r. i obecnie zatrudnia ponad
1900 pracowników. Firma jest w 100% własnością Sodexho Alliance,
światowego lidera w zakresie usług Żywienia i Kompleksowej Obsługi
Nieruchomości-Facilities Management. Celem Grupy jest osiągnięcie
światowej pozycji jako eksperta w wykonywaniu i upowszechnianiu usług
podnoszących jakość życia. Sodexho tworzy długotrwałe partnerstwo z
klientami na obszarze całej Polski: świadczy usługi w ponad 90 prestiżowych
nieruchomościach (siedziby firm, centra biznesu, fabryki, centra handlowe,
centra rekreacyjne) na powierzchni ponad 23000000 m2. Sodexho zarządza
ponad 70 restauracjami pracowniczymi, dostarcza wyżywienie dla szpitali,
organizuje bankiety, prowadzi restauracje pracownicze; ponadto oferuje
kompleksową obsługę nieruchomości, w tym techniczną oraz obsługę recepcji
i poczty, wsparcie administracji, utrzymanie czystości, zarządzanie ochroną.
Za swoją dotychczasową działalność firma otrzymała następujące
nagrody i wyróżnienia:
• Gazela Biznesu 2003, 2004, 2005, 2006,
• Najlepsza firma w kategorii Zarządzanie Eksploatacją Nieruchomości
2003,
• Nagroda Hermesa w kategorii Ogólnopolska Sieć Cateringowa 2005,
• Inwestor w Kapitał Ludzki 2005.
Sodexho Pass Polska zapewnia
nowoczesne rozwiązania w zakresie
dostosowywania świadczeń socjalnych do
potrzeb pracowników, a także tworzenia narzędzi motywacji partnerów
biznesowych i klientów oraz instrumentów podnoszących skuteczność akcji
promocyjnych. Firma oferuje swoim klientom szeroki wachlarz rozwiązań
kuponowych, przeznaczonych dla różnych grup docelowych i do
zróżnicowanych zastosowań. Służy również fachowym doradztwem
organizacyjnym, prawnym oraz księgowym, dostosowanym do
indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów. Sodexho Pass Polska
zarządza obiegiem kuponów w sieci ponad 50 tys. punktów
akceptujących. Swoje usługi świadczy dla ponad 37 tys. firm i instytucji.
Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na stronę: www.sodexho.pl
Opracował Sylwester Góral
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W SPRAWIE PLACÓWEK WSPARCIA
DZIENNEGO
Poniżej publikujemy pismo Zachodniopomor-skiego
Oddziału Regionalnego TPD w Szczecinie poruszające
bardzo ważny problem pomocy gmin w prowadzeniu
placówek wsparcia dziennego. Warto, aby z jego
treścią zapoznała się jak największa liczba działaczy
TPD oraz przedstawicieli władz samorządowych.
Szczecin, 27.11.2007 r.

Sz. P. Józef Chodarcewicz
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział
Regionalny w Szczecinie prosi o zwrócenie uwagi czy w
przedstawionych budżetach gmin uwzględnione jest zadanie
własne o charakterze obowiązkowym,
prowadzenie i
zapewnienie
miejsc
w
placówkach
opiekuńczowychowawczych wsparcia dziennego, zgodnie z art.17 ust. 1
pkt. 12 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
(Dz. U. nr 64 poz. 593).
Zadanie własne o charakterze obowiązkowym winno być w
budżecie umieszczone na zasadzie uprzedniości. Wiele gmin
(wg rejestru wojewody) nie prowadzi żadnej placówki
wsparcia dziennego w myśl Ustawy o pomocy społecznej.
Placówki wsparcia dziennego są to placówki działające w
myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczowychowawczych (Dz. U. nr 37 poz. 331). Prowadzenie
placówek może być zlecone organizacjom pozarządowym
zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 (cyt. Ustawy).
Wszystkie takie placówki winny być wpisane do rejestru
wojewody zgodnie z art. 22 pkt. 4 (cyt. Ustawy). Nadmienia
się również, że zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
świetlice
socjoterapeutyczne winny również działać zgodnie z w/w
aktami prawnymi.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zwracając uwagę na
powyższe ma nadzieję, że zwiększając liczbę rzeczywiście
działających placówek wsparcia dziennego w myśl
obowiązującego prawa przyczyni się nie tylko do udzielenia
pomocy dziecku i rodzinie zgodnie z art. 70 (cyt. Ustawy), ale
również przyczyni się do ograniczenia liczby dzieci
umieszczanych w placówkach opieki całkowitej i innych
formach opieki zastępczej. Sądy Rodzinne będą mogły w
większym stopniu kierować dzieci w myśl art. 109 § 2 pkt. 4
Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego do placówek
sprawujących częściową pieczę nad dzieckiem, jakimi są
placówki wsparcia dziennego a nie do placówki opieki
całkowitej.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Mgr Zygmunt Pyszkowski
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