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DZIEŃ DZIECKA 

 w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD
w Warszawie, przy ul. Brackiej 23 



 

2                                                                                                                                                                                                                   Nasz Animator 2/2008 

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, Halina Kmiotek,Aneta Purzycka 
Jola Szklarska (współpraca)

Spis treści
 

2  Od Redakcji 
 
3  Przegląd
    aktualności
 
4  Jak sobie radzić
    z trudnościami
    wychowawczymi
     II spotkanie Klubu
     Dyskusyjnego
     MFPD

 
8   TPD w
     dwudziestoleciu
     międzywojennym
      Kartka z historii
      TPD

 
9   Akcja Człowiek
     Współpraca polsko
      – niemiecka

 
10  Jubileusz 25-le-

cia KKPDiMNR
      Opieka nad
      dziećmi

       niepełnosprawnymi

 
11  Niepełnosprawni 

artyści
       IX Przegląd Twór-

czości na Podlasiu

 
11  Wyjazdowe
      posiedzenie 
      ZG TPD
      Spotkanie w
      Katowicach

 
12  Dożywianie w
      ogniskach TPD
      Listy o pomocy
      sponsorów

   Od Redakcji 

  „Aktywizacja  środowiskowej  działal-
ności na rzecz dzieci sprawiających trud-
ności wychowawcze" to temat dyskusji zor-
ganizowanej przez Międzynarodową Federa-
cję Przyjaciół Dzieci. Zorganizowanie dyskusji 
na ten właśnie temat okazało się bardzo po-

trzebne. Wypowiedzi uczestników spotkania potwierdziły, że jest duża grupa dzie-
ci i młodzieży, której pilnie trzeba zapewnić opiekę profilaktyczno-wychowawczą i 
resocjalizacyjną w środowisku zamieszkania.

Bardzo dobrze funkcję tę  spełniają środowiskowe ogniska wychowawcze 
TPD, jednak jest ich za mało w stosunku do potrzeb. Jednocześnie, co podno-
szono w dyskusji, 2 tysiące nieletnich oczekuje na umieszczenie w placówkach 
zamkniętych,  takich  jak  Młodzieżowe Ośrodki  Wychowawcze i  Młodzieżowe 
Ośrodki Socjoterapeutyczne. Podkreślano, że konieczne jest rozwijanie opieki 
profilaktyczno -  resocjalizacyjnej,  zanim dojdzie  do  umieszczenia  dziecka  w 
ośrodku zamkniętym, a jedną z najlepszych form takiej opieki zapewniają środo-
wiskowe ogniska wychowawcze TPD pracujące według profesjonalnych progra-
mów opracowanych przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizacyjnego i 
TPD. Zdaniem zebranych, doskonałym pomysłem jest przekształcanie niektórych 
ognisk w ośrodki pracy środowiskowej TPD (placówki wielofunkcyjne). Dzięki pra-
cy Ośrodków, pomagamy dzieciom gorszych szans i ich rodzinom  skuteczniej, 
bo bardziej  kompleksowo. 

Ponownie postawiono pytanie: „Dlaczego organizacje, prowadzące te atrak-
cyjne dla dzieci, sprawdzone i skuteczne formy działania, muszą walczyć o ich 
istnienie i przetrwanie, zamiast skupiać się na tak bardzo potrzebnej pracy opie-
kuńczo-wychowawczej?" To pytanie przewijało się kilkakrotnie w toku tej ciekawej 
dyskusji, której streszczenie zamieszczamy w dziale Historia - Fakty -Refleksje. 

Również w tym dziale znajduje się druga już „Kartka z historii TPD", tym ra-
zem  poświęcona działalności w 20-leciu międzywojennym. Warto także zwrócić 
uwagę na artykuł  dotyczący zakończenia i  podsumowania programu "Akcja 
Człowiek" prowadzonego w ramach współpracy polsko-niemieckiej, a także na 
sprawozdanie z obchodów jubileuszu 25-lecia Krajowego Komitetu Pomocy Dzie-
ciom i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz z dziewiątego już przeglądu twórczości 
dzieci niepełnosprawnych z regionu podlaskiego (dział  Wydarzenia). W dziale 
Interwencje kontynuujemy temat dożywiania dzieci w ogniskach TPD, pokazując, 
jak ten problem, dzięki pomocy sponsorów, jest rozwiązywany.                 
  Jak zwykle, oczekujemy na opinie o sprawach poruszanych w "Naszym Ani-
matorze" oraz na listy o Waszej działalności.

                                                                              
 Wiesław Kołak

                                                                            Redaktor Naczelny
                                                                   Przewodniczący MFPD

mailto:animator@tpd.zg.org.pl


KKWR – opiekunem 
i przyjacielem dzieci

Redakcyjny zespół wychowanków ŚOW redagują-
cych „Ognisko” poinformował, że  14 marca br. odby-
ło  się  kolejne,  co  4  lata zwoływane,  zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze  Krajowego  Komitetu  Wycho-
wania  Resocjalizującego.  Przewodniczącym  KKWR 
został  po raz kolejny  Wiesław Kołak,  prezes Zarzą-
du Głównego TPD. Zespół przypomniał, że z inicjaty-
wy W. Kołaka powstały pierwsze środowiskowe ogni-
ska  wychowawcze  TPD  (1989)  i  rozrastająca  się  w 
Polsce  sieć  tych  placówek  osiągnęła  ponad  350 
ognisk  z  liczbą  około  15  tyś.  wychowanków.  KKWR 
objął  je  patronatem,  pomocą  organizacyjną,  meto-
dyczną  i  finansową.  Przypomniano  także,  że  na 
prośbę dzieci, Wiesław Kołak odznaczony został „Or-
derem Uśmiechu”.

  O edukacji przedszkolnej

 Nawiązując do zorganizowanej przez ZNP między-
narodowej  debaty  na  temat  edukacji  przedszkolnej 
(6-7  marca  br.),  Iza  Kujawska  poinformowała  (Głos 
Nauczycielski nr 12 z 19.03.br.), że minister edukacji 
Katarzyna Hall ogłosiła rok 2008 Rokiem Przedszko-
laka. Rozwiązanie problemu MEN upatruje w organi-
zacji alternatywnych form wychowania przedszkolne-
go. Tymczasem, jak podaje autorka, w skali kraju tyl-
ko 44 % dzieci uczęszcza do przedszkoli (na wsi 21 
%).  W  ciągu  dwóch  najbliższych  lat  nastąpi  zwięk-
szenie do 60-70 % ogólnej liczby dzieci objętych wy-
chowaniem przedszkolnym,  na  terenach wiejskich  – 
do 40 %.
    Dzięki  nowelizacji  ustawy o systemie oświaty,  sa-
morządy znajdą podstawy prawne do tworzenia alter-
natywnych form wychowania przedszkolnego, a wiej-
skie  kluby  przedszkolne,  pracujące  jako  placówki 
opiekuńcze, mogą stać się edukacyjnymi.

 

Wieści z MEN
 Minister  Katarzyna  Hall  poinformowała,  że  sze-

ściolatki  pójdą  do  szkół,  ale  nie  będą  ślęczeć  nad 
książkami, tylko uczyć się metodami wynikającymi z 
pedagogiki zabawy. Docelowe zerówki mają zniknąć, 
natomiast będą  przedszkola, choć nie obowiązkowe 
– mówiła minister.

Drugim  zadaniem  jest  profilowanie  klas  w  szko-
łach średnich. Minister Hall powiedziała, że chodzi o 
to, aby licealiści „nie wkuwali  przez trzy lata wszyst-
kiego, tylko wybierali  moduły nauczania. Dlatego po 
roku  nauki  w  klasie  pierwszej  ogólnej  każdy  będzie 
mógł wybrać, co go bardziej interesuje”. 

 Indywidualne nauczanie 
niepełnosprawnych 6-latków   

 

W myśl rozporządzenia resortu edukacji narodowej w spra-
wie indywidualnego nauczania dzieci przewlekle chorych w 
domu, od lutego 2008 roku będzie możliwe  indywidualne na-
uczanie również dzieci  6-letnich, w wymiarze 4-6 godzin tygo-
dniowo. Zgodę na zajęcia indywidualne sześciolatków musi 
wydać lekarz. Zajęcia te mogą się odbywać w rodzinnym do-
mu dziecka, częściowo w klasie, a w niektórych przypadkach 
tylko na terenie szkoły.

            Konkurs literacki i plastyczny 
w woj. Zachodniopomorskim

 

    W  ślad  za  krajowym  konkursem  Zarządu  Głównego 
TPD (ekologicznym i  poetyckim) Zarząd Oddziału Okrę-
gowego TPD w Koszalinie zorganizował w 2007 r. I Woje-
wódzki Konkurs Literacki i Plastyczny dla wychowanków 
środowiskowych  ognisk  wychowawczych.  W  konkursie 
uczestniczyło 229 dzieci. Ich prace literackie i plastyczne 
związane były z przeżyciami podczas kolejnych pór roku.

Ta ciekawa inicjatywa Zarządu Okręgowego TPD w Ko-
szalinie zachęciła dzieci z ognisk w regionie zachodniopo-
morskim,  aby,  oprócz  udziału  w konkursach krajowych, 
dodatkowo wypowiadały się w formie literackiej i plastycz-
nej.  Konkurs zakończony został  wydaniem pięknej  ksią-
żeczki – swoistego pamiętnika dziecięcej twórczości  pt. 
„Uczucia na cztery pory roku”.

 
"Zrozumieć historię 

– kształtować przyszłość" 
 

Pod takim tytułem ukazała się  w języku  polskim 
i  niemieckim  książka,  będąca  wspólną  publikacją 
polskich  i  niemieckich  historyków  i  stanowiąca 
materiał  pomocniczy  dla  nauczycieli  historii. 
Zgromadzono  w  niej  fakty  dotyczące  stosunków 
polsko-niemieckich  w  latach  1933-1949,  o  których 
nie  mówi  się  po  obu  stronach  granicy.  Ponadto  – 
jak  mówi  jeden  z  autorów  –  „...  Wbrew 
propagandzie  głoszącej  wzajemną  przyjaźń  NRD i 
PRL,  w  obu  krajach  posługiwano  się  i 
manipulowano  negatywnymi  stereotypami: w  NRD 
antypolskimi,  w  dużym  stopniu  skierowanymi 
przeciw  ruchowi  „Solidarności”,  w  Polsce  – 
antyniemieckimi,  co  miało  Polaków  utwierdzić  w 
przekonaniu,  że  należy  zdać  się  na  opiekę 
Moskwy”.  Powyższa  publikacja  ma  na  celu 
przyczynienie  się  do  wzajemnego  zrozumienia 
historii. 

    Opracował Józef Nowak 
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PRZEGLĄD AKTUALNOŚCI



W dniu 14 maja 2008 r. odbyło się spotkanie Klubu Dysku-
syjnego,  zorganizowane  przez  Międzynarodową  Federację 
Przyjaciół Dzieci na temat: „Aktywizacja środowiskowej dzia-
łalności na rzecz dzieci sprawiających trudności wychowaw-
cze”.

 Uczestników  dyskusji  przywitał  przewodniczący  Federacji 
Wiesław Kołak, który poinformował o celach  organizacji, do 
której należy m.in. Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizują-
cego,  Towarzystwo Przyjaciół  Dzieci,  Polskie  Stowarzyszenie 
im.  Janusza  Korczaka,  Towarzystwo  Inicjatyw  Społecznych 
„Troska”, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe, Libańskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci; przypomniał o Klubie Dyskusyjnym or-
ganizowanym przez KKWR, który w trakcie 17 spotkań  wypra-
cował system opieki nad dziećmi ulicy. Obecnie używana jest 
nazwa dzieci gorszych szans, obejmująca zarówno dzieci ulicy, 
jak i dzieci osierocone, wiejskie, niepełnosprawne. Celem na-
szego spotkania - powiedział W. Kołak- jest zorientowanie się, w 
jakim jesteśmy miejscu w dziedzinie opieki nad dziećmi gor-
szych szans. Przypomniał, że 20 lat temu KKWR zaczął tworzyć 
środowiskowe ogniska wychowawcze, których zadaniem było i 
jest organizowanie opieki nad dziećmi ze środowisk niewydol-
nych wychowawczo, zaniedbanych, często patologicznych. O 
wprowadzenie do dyskusji poprosił współpracującą od wielu lat 
z KKWR panią  Annę Korpanty, wicekuratora okręgowego w 
Sądzie Okręgowym Warszawa - Praga.

Rozpoczynając  dyskusję  Anna Korpanty powiedziała,  że 
powszechną tendencją w Europie i na świecie jest maksymalne 
unikanie izolowania sprawców przestępstw, natomiast obejmo-
wanie ich różnego rodzaju  działaniami w środowisku otwartym. 
Ma to ogromne znaczenie szczególnie w przypadku nieletnich, 
którzy popełnili czyny karalne lub charakteryzujących się niskim 
stopniem  demoralizacji.  Preferowane  powinny  być  działania 
 mające na celu oddziaływanie na nieletniego w jego własnym 
środowisku. Jednak rzeczywistość odbiega od tych postulatów i 
wciąż, z powodu braku możliwości zapewnienia opieki wycho-
wawczo-resocjalizacyjnej, zbyt dużo młodzieży trafia do placó-
wek o charakterze izolacyjnym. 

 Pojawienie  się  środowiskowych  ognisk  wychowawczych 
TPD przedstawiciele sądownictwa powitali z  entuzjazmem jako 
nadzieję na realizację wspólnych celów: profilaktyki, zapobiega-
nia sieroctwu i niedostosowaniu  społecznemu, a w rezultacie  
 zmniejszenie liczby orzeczeń dotyczących umieszczeń nielet-
nich w placówkach stacjonarnych. „Nasza współpraca z KKWR i 
TPD była tym ważniejsza - podkreśliła A. Korpanty - że likwidacji 
uległo wiele Kuratorskich Ośrodków Pracy z Młodzieżą”. O ile w 
roku 1999 funkcjonowało ich 240, to już w roku 2002 było ich o 
138 mniej. Rozwinięcie działalności KKWR i TPD o programy 
pedagoga rodzinnego, wychowawcy podwórkowego i pedagoga 
ulicy pozwala głębiej wejść w środowiska kryminogenne; są to 

formy działania  jak  najbardziej  pożądane i  stanowiące istotę 
profilaktyki.

„Działacze KKWR i TPD są profesjonalistami – podkreśliła A. 
Korpanty  –  wykonują  niezwykle  ważne  zadania,  jakie  stoją 
przed gminą i powiatem. Tym bardziej więc niezrozumiała jest 
ciągła walka o przetrwanie ognisk. To w interesie instytucji rzą-
dowych i  samorządowych powinna leżeć troska o to, aby ta 
działalność była jak najszerzej rozwijana i prowadzona  na tak 
wysokim, profesjonalnym poziomie, jak  w działalności KKWR i 
TPD”. A. Korpanty zwróciła uwagę również na to, że umieszcze-
nie dziecka w placówce jest zdecydowanie droższe niż uczęsz-
czanie do ogniska, przy czym są to nie tylko wysokie koszty 
ekonomiczne, ale również psychiczne, emocjonalne i społecz-
ne. Tymczasem liczba dzieci umieszczonych w placówkach cią-
gle wzrasta, mimo niżu demograficznego..  Ponadto - bardzo 
duża jest liczba dzieci długo oczekujących na umieszczenie w 
placówce, co utwierdza je w przekonaniu o bezkarności, ma ne-
gatywny wpływ na poczucie sprawiedliwości i ładu społecznego, 
jest demoralizujące nie tylko dla nieletniego, ale i  jego otocze-
nia. 

A.Korpanty stwierdziła, że zachodzi pilna potrzeba rozwijania 
działalności profilaktyczno-resocjalizacyjnej, takiej, jaka jest pro-
wadzona w ogniskach TPD. 

Podobny wniosek wynika z wypowiedzi Piotra Kędzierskie-
go z  Centrum  Metodycznego  Pomocy  Psychologiczno-Pe-
dagogicznej, który przedstawił szczegółową statystykę dotyczą-
cą .problemów działań opiekuńczo resocjalizujących wobec nie-
letnich.  I  tak  w  ciągu  ostatnich  4  lat  liczba  Młodzieżowych 
Ośrodków Wychowawczych wzrosła z 46 do 62, a miejsc przy-
było z 3070 do 3891; zaś liczba  Młodzieżowych Ośrodków So-
cjoterapeutycznych wzrosła z 9 do 49, a miejsc internetowych 
ze 148 do 2078. Nadal jednak około 2 tys. nieletnich oczekuje 
na umieszczenie w ośrodku.  Znaczna część oczekujących  na 
umieszczenie w MOS ukończy do końca roku 18 lat, co ozna-
cza, że do placówki już nie trafi. Sytuacja w MOW przedstawia 
się podobnie: z 77 oczekujących nieletnich  8   n ie  wskazano 
miejsc  z  powodu  braku  szkoły  o właściwym dla nieletniego 
poziomie edukacyjnym, a w 4 przypadkach nastąpiła odmowa 
przyjęcia z powodu chorób psychicznych  nieletnich.  Wielolet-
nie obserwacje pozwalają ponadto wysnuć wniosek, że skutecz-
ność oddziaływania resocjalizacyjnego  wobec nieletnich pod-
czas pobytu w ośrodkach zamkniętych jest znikoma, po opusz-
czeniu placówki młodzi ludzie nie potrafią samodzielnie funkcjo-
nować, często tez trafiają do tego samego atologicznego środo-
wiska, które przed paru laty opuścili. Tymczasem liczba nowych 
orzeczeń o umieszczeniu w ośrodku wynosi 250 miesięcznie. 
Dane te każą  się zastanowić nad kierunkami  pracy  resocjali-
zacyjnej  w  stosunku do trudnej  młodzieży.  Zdaniem P. Kę-
dzierskiego  konieczne  jest    rozwijanie opieki resocjalizacyjnej, 
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II SPOTKANIE KLUBU DYSKUSYJNEGO MFPD

Jak sobie radzić z trudnościami wychowawczymi  
(Streszczenie  dyskusji)

HISTORIA-FAKTY-REFLEKSJE



zanim dojdzie do umieszczenia dziecka w ośrodku zamkniętym. 
Potrzebne  są  placówki  w  środowisku  otwartym,  w  których 
wychowanek  miałby  szansę  na  rozwijanie  zainteresowań, 
ciekawe 
zajęcia, co przyniosłoby pozytywne oddziaływanie resocjaliza-
cyjne.

Nawiązując  do  powyższych  wypowiedzi  Henryk  Romań-
czuk, sekretarz generalny ZG TPD, podkreślił, że Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci prowadzi wiele placówek, takich jak środowi-
skowe ogniska wychowawcze,  świetlice środowiskowe, place 
gier i zabaw, przedszkola, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki 
szkolno-rehabilitacyjne, punkty poradnictwa psychologicznego, 
domy wczasów dziecięcych, ośrodki mediacji i pomocy rodzinie 
i inne,  w których  w sumie w całym kraju pomoc i opiekę znaj-
duje 65 tysięcy dzieci, głównie są to dzieci gorszych szans, w 
tym dzieci wsi.  W 2007 r. TPD udzieliło pomocy materialnej po-
nad 30 tys. dzieci i młodzieży, zaś ponad 22 tys. dzieci otrzymu-
je codziennie posiłki  w placówkach prowadzonych przez Towa-
rzystwo. Bardzo aktywnie działają rzecznicy praw dziecka przy 
zarządach TPD. podejmując różnego rodzaju interwencje w róż-
nych,  nieraz  skomplikowanych  sprawach  dotyczących dzieci. 
Należy też wymienić organizowanie opieki nad 11 tys. dzieci 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych, sejmików dziecięcych, 
tych form pracy jest więcej i świadczą one dobrze o aktywności 
TPD. Ale wciąż potrzeby są duże,  dlatego trzeba wzbogacić 
działalność. Już tworzone są tepedowskie kluby przedszkolaka, 
oraz Ośrodki Pracy Środowiskowej, skupiające różne formy pra-
cy na rzecz środowiska lokalnego. Pierwszy taki ośrodek po-
wstał w Nowym Dworze Mazowieckim. Znajduje się tam ogni-
sko, klub przedszkolaka, warsztat terapii zajęciowej, rozdzielnic-
two darów i poradnictwo dla rodziców. „Mogłyby się podobne 
formy pracy intensywniej rozwijać - powiedział H. Romańczuk - 
ale brakuje na to środków finansowych. Gminy z reguły zaniżają 
dotacje, średnio wynosi to 30 zł miesięcznie na dziecko. Wyjąt-
kiem jest Warszawa, gdzie na dziecko przypada 160 zł, a kon-
trakty na prowadzenie określonych form pracy są  zawierane na 
5 lat. Tak powinno być, wówczas aktywizacja pracy środowisko-
wej,  która jest tematem dyskusji, byłaby realna”. 

Potrzeba zintensyfikowania działalności na rzecz dzieci wynika 
również z wypowiedzi Małgorzaty Mularczyk,  prezesa Funda-
cji „Wspólna Droga”. Fundacja zajmuje się zdobywaniem fundu-
szy na wspieranie różnych form działania przeciwko wyklucze-
niu społecznemu  we wszystkich obszarach wykluczenia spo-
łecznego. Pomaga nie tylko dzieciom, ale również ludziom star-
szym, chorym i głodnym.  Organizuje w tym celu współpracę z 
rozmaitymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, firmami 
ludzi biznesu i innymi osobami. Korzysta też ze wsparcia środo-
wisk naukowych oraz mediów. Budżet fundacji wynosi około 2 
mln zł, ale korzysta z niego ponad sto organizacji pozarządo-
wych, które otrzymują wprawdzie tylko po 15 tys. zł, ale ta kwota 
pozwala zrealizować najciekawsze projekty, a przede wszystkim 
zmienić sytuację dziecka i jego myślenie o przyszłości  Widać to 
na przykładzie działań wspierających ogniska na warszawskiej 
Pradze Północ, grupę animacji Tomka Szczepańskiego i Towa-
rzystwo Dzieci Ulicy „Dziadka” Lisieckiego.  Podobne wsparcie 

jest  udzielane  różnym  inicjatywom  w  całej  Polsce.  W 
poszukiwaniu  skutecznych  metod  działania  zostały 
przeprowadzone dwie kampanie:  „Dzieci  ulicy – pokażmy im 
świat”  w  ubiegłym  roku  i  obecnie  „Dzieci  to  nie  śmieci  – 
zabierzmy je z ulicy”. Dzieci mają ogromne zdolności i talenty, 
 nie wolno ich stracić, bo to oznacza utratę wielkiej szansy - 
uświadomienie tego jest celem tych kampanii społecznych.

 Kolejna sprawa dotyczy pedagogów ulicy, dla których funda-
cja prowadzi szkolenia – w ubiegłym roku 30, w tym dotychczas 
13 szkoleń. Ponadto wprowadzony został system superwizji po-
legający na tym, że pedagog ulicy nie pracuje samotnie, ale 
wspólnie z innymi pedagogami,  w tzw. sieci,   która powstaje 
również poprzez internetowe forum pedagogów ulicy. Praca pe-
dagoga ulicy jest bardzo trudna, grozi szybkim wypaleniem się, 
najwyższy czas wpisać ja na listę zawodów. 

  

Trzeba zdać sobie sprawę, że sytuację dziecka można popra-
wić dzięki wspólnym działaniom różnych podmiotów, które po-
winny z sobą współpracować. Na Pradze Północ powstała świe-
tlica środowiskowa, w której współpracują trzy organizacje dzia-
łające na sąsiednich ulicach, przychodzą też dzieci, którymi żad-
na z tych organizacji się nie zajmuje, uczestniczą w zajęciach, 
bawią się, korzystają z komputera. W planie są konsultacje psy-
chologiczne, spotkania z rodzicami i wiele innych zajęć podej-
mowanych dla dobra środowiska lokalnego. Problem polega na 
tym, aby takich działań mogło być więcej.

  Na temat potrzeby wpisania pedagoga ulicy na listę zawo-
dów wypowiedziała się następnie  Teresa Kaniowska z Biura 
Rzecznika Praw Dziecka. „Jest to – powiedziała - bardzo ważna 
inicjatywa. Na pewno część dzieci nie przyjdzie do ogniska, ale 
pozostanie na ulicach i podwórkach. Pedagog ulicy  może je 
czymś pożytecznym zająć i zainteresować, bo wie, jak do tych 
dzieci podejść”. T. Kaniowska bardzo wysoko oceniła działal-
ność KKWR i TPD, mówiąc, że organizacje te dążą do tego, by 
w miarę zmieniających się warunków dostosować kierunki i for-
my pracy do potrzeb, a wyrazem tego jest m. in. ciekawa i na 
pewno potrzebna inicjatywa powołania Ośrodków Pracy Środo-
wiskowej.  Chodzi  jednak  o  stworzenie  warunków,  aby  takie 
ośrodki mogły powstawać i rozwijać się  dla dobra dzieci i społe-
czeństwa.
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 Z kolei Elżbieta Matejka z Ministerstwa Edukacji Narodowej 
stwierdziła, że aktywizacja działań na rzecz dzieci jest koniecz-
na, a działania resortu  idą w tym kierunku, by tworzyć po temu 
warunki. Umieszczanie dzieci w placówkach powinno być osta-
tecznością,  nacisk należy kłaść na rozwijanie różnych działań 
adresowanych do dzieci  i  rodzin w ich środowisku lokalnym. 
Jedną z bardzo ważnych spraw jest wychowanie przedszkolne, 
w 539 gminach w ogóle nie ma przedszkoli, i trzeba ten problem 
rozwiązać zgodnie   ze standardami europejskimi.  Potrzebna 
jest powszechna dostępność przedszkoli i zachęcenie rodziców, 
żeby z nich korzystali.  Potrzeba  aktywizacji  w ogóle wynika 
również z rządowego programu ”Aktywizacja jednostek samo-
rządu terytorialnego i organizacji   pozarządowych” Intencją tego 
programu jest zapewnienie  dzieciom rozmaitych form   aktyw-
ności  umożliwiających  wyrównywanie  braków  rozwojowych, 
wsparcie  edukacji,  rozwijanie  uzdolnień  i  zainteresowań.  W 
ubiegłym roku na realizację tych zadań przeznaczono 70 mln zł, 
a  dodatkowo  9  mln  zł  na  wsparcie  placówek  wychowania 
przedszkolnego.  Będzie  też  upowszechniana  nowa  forma 
wychowania przedszkolnego: już dla trojga dzieci można będzie 
założyć przedszkole,  jest  więc szansa,  że dziecko,  nawet z 
 małej  wioski,  pójdzie  do  szkoły  dobrze  przygotowane. 
Przewidziano  też  możliwość  dofinansowania  organizacji 
pozarządowych,  które  podejmą  się  prowadzenia  małych 
przedszkoli.  Ułatwiać to będzie także brak wymogu  większej 
liczby  godzin  przedszkolnych;  już  12  godzin  tygodniowo 
wystarczy, by funkcjonowało przedszkole. Dla dzieci starszych 
zwiększy się dostęp do burs, internatów i stypendiów. Zaczęto 
też aktywizować działania dla rodziców i nauczycieli, chodzi o 
to, aby rodzice nie byli petentami, lecz brali udział w życiu szkoły 
i mogli wpływać na  jej funkcjonowanie. 

 Piotr Kula z Ministerstwa Sprawiedliwości podkreślił, 
że  w  aktywizacji  działań  na  rzecz  dzieci  kluczowa  rola 
powinna  przypaść  organizacjom  pozarządowym,  które, 
tak jak TPD i KKWR, wypracowały atrakcyjne i skuteczne 
formy  działania.  Poinformował,  że  dostrzegając  problem 
niewykonanych  orzeczeń  sądowych  i  wciąż  dużej  liczby 
nieletnich  oczekujących  na  umieszczenie  w  placówce, 
Ministerstwo  Sprawiedliwości  wystąpiło  z  inicjatywą 
powołania międzyresortowego zespołu do spraw poprawy 
skuteczności orzeczeń sądowych. Zespół ten już pracuje, 
a w jego pracach uczestniczą przedstawiciele resortów w 
randze  podsekretarzy  stanu,  co  stwarza  możliwość 
priorytetowego  traktowania  problemu  umieszczeń  i 
szybszego  procesu  decyzyjnego.  Ponadto,  w  ramach 
realizacji  rządowego  programu  „Świetlica,  praca  i  staż, 
socjoterapia  w  środowisku  wiejskim”  Ministerstwo 
Sprawiedliwości  zwraca  uwagę  na  to,  by  sądy  w 
większym  stopniu  korzystały  z  możliwości  działań 
profilaktycznych, jakie stwarzają istniejące świetlice i inne 
placówki  działające  w  środowisku  otwartym.  Potrzebne 
jest  m.in.  lepsze rozpoznanie przez sędziów możliwości, 
jakie stwarzają te placówki. 

W nawiązaniu do powyższych wypowiedzi  Elżbieta Matej-

ka, zabierając głos po raz drugi podkreśliła, że trzeba zrobić 
wszystko, aby jak najmniej dzieci trafiało do ośrodków zamknię-
tych. Obecnie kilka tysięcy dzieci  przebywa w MOW i  w MOS, 
zaś kolejne 2 tys. oczekuje na umieszczenie.  Również A. Kor-
panty podkreśliła,  że  jest  konieczne  stworzenie  systemu 
wychowawczo-profilaktycznego w środowisku lokalnym. Progra-
my i metody działania są gotowe, potrzebna jest realizacja.  W. 
Kołak podkreślił, że ten problem trzeba rozwiązać; trzeba pod-
jąć działania, by uchronić te 2 tysiące dzieci przed umieszcze-
niem w placówce zamkniętej. Ponadto zwrócił uwagę na aspekt 
ekonomiczny problemu: dziecko w placówce kosztuje wielokrot-
nie więcej niż w ognisku, a przy tym efekty wychowawczo-re-
socjalizacyjne osiągane w ogniskach są bardzo dobre, zatem 
powinny zapadać decyzje korzystne dla otwartych form działal-
ności środowiskowej. Niestety od kilku lat jest w tej dziedzinie 
regres, trzeba więc dążyć do odwrócenia tej   niekorzystnej ten-
dencji. T. Kaniowska postawiła pytanie: jak to rozumieć, że od 
2004 roku liczba placówek zamkniętych zwiększyła się z 45 do 
62, a nadal jest 2 tys. dzieci oczekujących na umieszczenie. Te 
dane potwierdzają konieczność, i to pilną, rozwoju form pracy 
proponowanych przez organizacje pozarządowe. 

O tym, w jaki  sposób wyższe uczelnie  mogłyby pomóc w 
rozwiązywaniu  omawianych  problemów,  mówiła  prof.  Irena 
Kleniewska z Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. H. Łazar-
skiego. Na pewno można uczyć studentów zasad działania np. 
pedagoga ulicy i zapoznawać ich na zajęciach z programami 
wdrażanymi przez organizacje pozarządowe. Wiele podobnych 
zagadnień  znajduje  się  w programach uczelni.  Ale  warto  je 
wzbogacić. Uczelnie, np. Akademia Pedagogiki Specjalnej, są 
tym na pewno zainteresowane. Jednak potrzebują pomocy, na 
przykład takiej, jak stały przepływ informacji na te tematy. Na 
pewno trzeba i  można się tego dopracować.

 Aneta  Purzycka,  kierownik  Centrum  Rodziny  i  Praw 
Dziecka działającego przy Zarządzie Głównym TPD, poinfor-
mowała, że stale rośnie liczba rodziców zgłaszających się do 
pedagoga z problemami wychowawczymi. Dlatego trzeba się 
skupić na edukacji rodziców, bo często kłopoty z dziećmi wyni-
kają z braku wiedzy pedagogicznej. W celu udzielenia pomocy 
rodzicom poradnia wystąpiła z wnioskiem do Fundacji „Wspólna 
Droga”  o  dotację  na  prowadzenie  Akademii  dla  Rodziców. 
Byłoby też dobrze, aby ten problem był dostrzegany przez re-
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sorty w postaci przydzielania grantów unijnych.  

Dużo dobrego robią rzecznicy praw dziecka TPD, którzy 
podejmują  interwencje  w  najróżniejszych  sprawach 
bytowych  i  wychowawczych.  Rzecznicy  działają 
przeważnie  przy  zarządach  TPD.  Organizowane  są  dla 
nich  szkolenia.  W  ramach  pomocy  unijnej  zostało 
przeszkolonych  40  rzeczników,  byłoby  dobrze,  gdyby  i 
pozostali  rzecznicy  mogli  korzystać  ze szkoleń.  Bohdan 
Tracewski, wieloletni  działacz  Towarzystwa  Przyjaciół 
Dzieci,   przypomniał  o  staraniach  ZG  TPD  u  kolejnych 
prezesów telewizji  publicznej  o  wprowadzenie  programu 
dla rodziców, jak dotychczas -  nieskutecznych.  Telewizja 
dociera  do  najodleglejszych  wsi  i  taki  program 
poświęcony  pedagogizacji  rodziców  na  pewno  miałby 
dużą  siłę  oddziaływania.  Dlatego  resorty  zajmujące  się 
edukacją,  opieką  i  przeciwdziałaniem  przestępczości 
powinny wesprzeć Towarzystwo Przyjaciół  Dzieci  w tych 
staraniach.  Kolejna  sprawa  to  potrzeba  rozwijania 
profilaktyki  wychowawczej.  TPD  prowadzi  sprawdzone 
formy działania,  takie  jak  koła,  ogniska,  świetlice  i  inne. 
Ale  w  ostatnich  latach  tych  placówek  ubyło,  bo  nie  ma 
pieniędzy  na  ich  prowadzenie.  Państwo  coraz  więcej 
zadań ceduje na samorządy terytorialne, co jest słuszne. 
Ale jeśli w ślad za tym nie idą  pieniądze, to wójt, mając 
do wyboru ognisko i  wodociąg,  wybierze to drugie.  I  tak 
powstają  trudne  do  odrobienia  straty.  Jaskrawym  przy-
kładem  jest  brak  na  wsi  przedszkoli,  na  domiar  złego 
zamknięto  wiele  szkół.  Trzeba  zwrócić  uwagę,  że 
zamknięcie  ogniska  czy  świetlicy,  a  przecież  ich  ubyło 
zamiast   przybywać, powoduje  nie  tylko  złe  skutki 
wychowawcze,  ale również straty w ludziach umiejących 
prowadzić  i  organizować  działalność  profilaktyczną  oraz 
szeroko  rozumianą  pracę   społeczną   w   środowisku 
lokalnym;   umiejących  rozbudzić   w  rodzicach  chęć 
współpracy.  Ogniska  i  świetlice  prowadzą  autentyczną 
profilaktykę wychowawczą, dlatego wszystkie organizacje 
prowadzące  podobną działalność  zasługują  na wsparcie 
władz państwowych i samorządowych

 B. Tracewski odniósł się również do idei prowadzenie 
przedszkola  już  dla  trójki  dzieci.  Powiedział,  że  jest  to 
bardzo  dobra  inicjatywa,  która  stanowi  szansę  na 
budowanie  aktywności  rodziców.  W  realizacji  nie  tylko 
tego  zadania,  ale  i  innych,  o  których  mówili  dyskutanci, 
potrzebne  jest  wykorzystanie  ogromnego  potencjału, 
jakim  dysponują  organizacje  pozarządowe,  dzięki 
wieloletniemu  doświadczeniu  i  sprawdzonym  formom 
pracy.

 O  braku  profilaktyki  mówił  także  Mateusz  Korwin-Szy-
manowski,  wieloletni  wolontariusz  Towarzystwa  Przyjaciół 
Dzieci. Zarządy TPD mają duży potencjał, ale z braku środków 
finansowych nie mogą go wykorzystać. Cierpią na tym dzieci i 
całe  społeczeństwo,  gdyż  wiele  dzieci  gorszych szans  nie 
uzyskuje możliwości lepszego startu życiowego tylko dlatego, 

że nie ma dokąd pójść po południu, odrobić lekcji i zająć się 
czymś pożytecznym i rozwijającym. W ogniskach  takie możli-
wości są, ale problem w tym, że takich ognisk i świetlic jest za 
mało.  Potrzebne  jest  konkretne  wsparcie  ze  strony 
samorządów i władz państwowych.

Dr Jarosław Utrat-Milecki z IPSiR Uniwersytetu War-
szawskiego przypomniał,  że  w  pracach  Krajowego 
Komitetu  Wychowania  Resocjalizującego  aktywny  udział 
biorą ludzie nauki, tacy, jak profesorowie Tadeusz Pilch i 
Lesław  Pytka,  dzięki  którym  różne  wątki  pracy  są 
rozwijane  w  sposób wysoce  profesjonalny.  Następnie 
wyjaśnił,  że  istotą  transformacji,  która  w  naszym  kraju 
nadal trwa, jest generalne zaktywizowanie społeczeństwa. 
Jedni sobie lepiej radzą, inni gorzej w  nowych warunkach 
ustrojowych.  Nastąpiło  więc  autentyczne  rozwarstwienie 
społeczne  i  jedni  wygrywają,  a  inni  przegrywają.  Tym 
drugim trzeba pomagać,  skoro przyjmujemy, że wszyscy 
powinni  mieć  równe  szanse.  Odnosi  się  to  przede 
wszystkim do dzieci i młodzieży. Nie można ich obciążać 
faktem,  że  urodzili  się  w  trudniejszej  sytuacji.  Jedno-
cześnie obserwujemy, że zanika „instytucja babci” i młoda 
rodzina musi sobie radzić, korzystając z pomocy różnych 
innych  instytucji.  Jeśli  jakaś  instytucja,  na  przykład 
szkoła, jest powszechna, wówczas wszyscy rozumieją, że 
trzeba  jej  pomagać.  Natomiast  w  przypadku  słabszych 
grup,  które  powinny  korzystać  ze  specjalistycznego 
wsparcia,  trudniej  zdobyć  środki  finansowe.  Jednym  z 
wniosków  nasuwających  się  w  wyniku  dyskusji,  jest 
konstatacja,  że  postulat  aktywizacji  działań  na  rzecz 
dzieci  wpisuje  się  w  ogólny  nurt  aktywizacji 
demokratycznej,  a  jednocześnie  jest  walką  o 
sprawiedliwość,  o  sprawiedliwe  szanse  życiowe  dla 
wszystkich.  Wartość  etyczna  działań  podejmowanych 
przez  organizacje  pozarządowe  jest  bardzo  wysoka  i 
ważna.  Z  tego  m.in.  wynika  siła  tych  organizacji  w 
podejmowaniu  działalności  w  tak  trudnych  warunkach. 
Można  i  należy  wymagać  współpracy  z  rozmaitymi 
resortami i innymi podmiotami, od których zależy tworze-
nie warunków do działalności  niezbędnej w demokratycz-
nym państwie. 

Dyskusję  podsumował  W.  Kołak,  mówiąc,  że 
wypowiedzi  uczestników upewniają  jej  organizatorów, 
że warto organizować kluby dyskusyjne, dzięki którym 
pewne  sprawy  można  zdefiniować  i  szukać 
skutecznych  rozwiązań.  Po  wielu  miesiącach 
wytrwałych  starań  udało  się  uzyskać  poparcie  dla 
Ośrodków  Pracy  Środowiskowej.  W  ciągu  2  lat  na 
początku  lat  dziewięćdziesiątych  udało  się  stworzyć 
200  środowiskowych  ognisk  wychowawczych  TPD. 
Należy mieć nadzieję, że i tym razem ważne problemy 
profilaktyki opiekuńczo-resocjalizacyjnej uda się lepiej 
rozwiązać.                                      

Opracowała Irena Malanowska
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W roku 1919 Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci zainaugurowało swoją statutową działalność 
w Warszawie i w kraju. Zadziwiający  był  rozmach, 
z jakim nakreślono zamierzenia, które RTPD prag-
nęło realizować. Projektowano bowiem takie działa-
nia,  jak  organizowanie  domów  dziecka,  zakładów 
wychowawczych, prowadzenie przedszkoli,  ognisk 
dziecięcych  dla  młodzieży  szkolnej,  sanatoriów, 
zakładów leczniczo-wychowawczych, zakładów dla 
dzieci  upośledzonych,  klubów,  kolonii,  półkolonii 
wakacyjnych,  odczytów  dla  rodziców,  wydawanie 
książek dla dzieci, organizowanie bibliotek, czytel-
ni,  a nawet zwalczanie alkoholizmu.

Z  tak  szeroko  nakreślonego  przez  działaczy  RTPD 
programu, w latach 1919-1939 udało się zrealizować: zor-
ganizowanie i prowadzenie Domu Dziecka przy ul. Nowo-
sieleckiej,    Domu Dziecka im. Heleny Dłuskiej w Heleno-
wie,  bursy dla chłopców na Żoliborzu,  kilku ognisk dla 
dzieci szkolnych i klubów dla młodzieży; zaczęto organi-
zować   półkolonie i kolonie wakacyjne. 

Oba  domy  dziecka  prowadzone  przez  RTPD  były 
przeznaczone głównie  dla sierot i  półsierot naturalnych. 
W  latach  1926-1928  zapewniały  całkowitą  opiekę  139 
dzieciom od 2 do 20 roku życia. Domy były koedukacyjne, 
co w tym czasie było absolutną nowością. Wychowanko-
wie po ukończeniu szkoły podstawowej  mieli możliwość 
kontynuowania  nauki  w szkołach  zawodowych i  gimna-
zjalnych. Dom dziecka w Helenowie  został zorganizowa-
ny w roku 1922 dzięki  ofiarowaniu Towarzystwu przez  
Kazimierza  i Bronisławę Dłuskich  ich posiadłości w Hele-
nowie. Dr Bronisława  Dłuska  była rodzoną  siostrą Marii 
Skłodowskiej-Curie, która finansowo pomagała w funkcjo-
nowaniu domu. Przy helenowskim domu  prowadzone by-
ło  przedszkole dla 17 dzieci. Praca  opiekuńczo – wycho-
wawcza  w  obu  domach  dziecka,  jak  i  w  bursach  dla  
chłopców w dużym stopniu  opierała się na zasadach  sa-
morządności  dzieci. Miały one zapewnione nie tylko do-
bre warunki materialne, ale przede  wszystkim - dzięki po-
stawie wychowawców – prawidłowy rozwój  osobowości, 
poczucie bezpieczeństwa i atmosferę życia rodzinnego.

Nową formą opieki otwartej było prowadzenie przez 
RTPD ognisk i klubów niedzielnych. W Warszawie w la-
tach 1923-1928  było siedem ognisk dla dzieci  w wieku 
szkolnym i cztery kluby w sumie obejmujące opieką około 
500 dzieci. Warto podkreślić, że ogniska  stanowiły  pierw-
sze próby opieki środowiskowej  w miejscu zamieszkania. 
Były w tym czasie ratunkiem dla  dzieci z mieszkań ciem-
nych,  wilgotnych,  zagrzybionych.  Stwarzały  warunki  do 
spokojnego odrabiania lekcji, uzyskania indywidualnej po-

mocy dla dzieci słabo uczących się, były miejscem zabaw, 
rozwijania inicjatyw, umiejętności współżycia  w grupie. 

W  latach  1926-1928  RTPD  organizowało  kolonie  i 
półkolonie  wakacyjne,  uwzględniając  przede  wszystkim 
potrzeby dzieci z rodzin niewydolnych finansowo, zanie-
dbanych, opuszczonych. Objęto wówczas  opieką wyjaz-
dową 1765 dzieci.  Kolonie  organizowano w Helenowie, 
Broku,  Pułtusku,  Wieluniu.  W  tym  samym  czasie  w 
punktach  półkolonijnych  w  godzinach 8  -  15  pod stałą 
opieką wychowawców, otrzymując posiłek,      przebywało 
1747 dzieci.  Pracę środowiskową Żoliborskiego Oddziału 
RTPD  postaram  się  omówić  oddzielnie,  bo  była  to 
niezwykle  interesująca  koncepcja  działalności 
opiekuńczo-wychowawczej  w  miejscu  zamieszkania  
wypracowana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
                                                                  Halina Kmiotek

Zebranie ZG TPD w Katowicach, które odbyło się  13 i 14 czer-
wca 2008 r. w dużej części  poświęcone było przyszłorocznym  
obchodom 90-lecia działalności TPD.

8                                                                                                                                                                                                                   Nasz Animator 2/2008 

HISTORIA-FAKTY-REFLEKSJE

Kartka z historii  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
TPD W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM



22 kwietnia 2008 r. w Integracyjnym Centrum Opieki, 
Wychowania,  Terapii  w Serocku odbyło  się  podsumo-
wanie  projektu  „Akcja  Człowiek”  realizowanego przez 
Krajowy  Komitet  Wychowania  Resocjalizującego  we 
współpracy z niemiecką organizacją FRÖBEL. 

W ramach tego projektu został uruchomiony telefon zaufania w 
trzech powiatach: legionowskim, nowodworskim i pruszkowskim.

Przewodniczący KKWR, MFPD i prezes ZG TPD Wiesław Ko-
łak w bardzo serdecznych słowach przywitał obecnych,  wśród któ-
rych znajdowali się przedstawiciele strony niemieckiej: Angelika Kie-
sewetter i Harald Bockmann oraz podziękował za współpracę, któ-
ra trwa od roku 2001, a której celem jest poprawa sytuacji dzieci w 
wieku szkolnym w województwie mazowieckim. Przypomniał, że pa-
wilon w serockim ośrodku zbudowano dzięki wydatnej pomocy nie-
mieckich darczyńców, którzy hojnie odpowiedzieli  na apel gazety 
„Passauer Neue Presse”. 

Następnie odbyła się prezentacja na temat przebiegu współpracy 
polsko – niemieckiej, przeprowadzona przez dyr. Centrum Marzenę 
Litwinek. Prelegentka przypomniała, że w  2005 r. w Berlinie prze-
wodniczący KKWR Wiesław Kołak i ówczesny prezes organizacji 
FRÖBEL Hans Peter Schäfer podpisali umowę o realizacji projektu 
w sprawie lokalnej interwencji kryzysowej. Umowa ta stanowiła  kon-
tynuację prowadzonej w latach poprzednich współpracy polsko – nie-
mieckiej w zakresie profilaktyki, interwencji kryzysowej  i terapii wy-
chowawczej dzieci i młodzieży. W styczniu 2007 r. podczas kolejnego 
spotkania z niemieckimi partnerami  ustalono harmonogram prac do-
tyczących założenia telefonu zaufania w trzech powiatach wojewódz-
twa mazowieckiego. Wkrótce  odbyły się szkolenia w Berlinie i Seroc-
ku, w których uczestniczyły zarówno  osoby pracujące przy realizacji 
projektu, jak i nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy socjalni. 
Program szkoleń miał na celu nie tylko przekazanie instrukcji  doty-
czących praktycznych umiejętności w prowadzeniu telefonu zaufania, 
ale również poszerzenie wiedzy pedagogiczno – psychologicznej na 
takie m.in. tematy, jak przyczyny depresji, samobójstw dzieci i mło-
dzieży, anoreksji i bulimii oraz możliwości terapii i zapobiegania tym 
sytuacjom.

Z kolei o doświadczeniach  z  pracy telefonu zaufania mówiły: 
Agnieszka Grochowska z powiatu legionowskiego, Teresa Boszko 
z powiatu nowodworskiego i Helena Ziółkowska z powiatu prusz-
kowskiego. Problemy zgłaszane do telefonu zaufania okazały się po-
dobne we wszystkich trzech powiatach. Z reguły są to takie sprawy, 
jak alkoholizm rodziców, przemoc w rodzinie, kłopoty wychowawcze. 
Okazuje się też, że często wystarczy kompetentnie przeprowadzona 
rozmowa, aby pomóc dzwoniącym; nieraz potrzebna jest konkretna 
rada, jak rozpocząć rozwiązywanie trudnych problemów i dokąd nale-
ży się z nimi zwrócić. Podkreślano, że wiedza i umiejętności zdobyte 
na szkoleniach są bardzo pomocne w pracy telefonu zaufania.    

W imieniu władz powiatu legionowskiego przedstawicielom stro-
ny niemieckiej oraz prezesowi  Wiesławowi Kołakowi za współpracę i 

pomoc  podziękował dyrektor PCPR w Legionowie Sławomir Matu-
siak. Podkreślił, że w pracy na rzecz rodzin pomoc niemieckich 
partnerów jest  nie  do  przecenienia,  podobnie  jak  współpraca  z 
KKWR, dzięki której dzieci mają środowiskowe ognisko wychowaw-
cze, ciekawe zajęcia rozwijające i korzystają z rozmaitych  form po-
mocy. Dla rodzin, które mają trudne problemy, telefon zaufania stano-
wi ważny i potrzebny element wsparcia i opieki. chęć kontynuowania 
podjętych zadań oraz współpracy zadeklarowały - w imieniu władz 
samorządowych - Bożena Mielczarska z Urzędu Miasta w Pruszko-
wie i Wanda Mucha, kierownik OPS w Pomiechówku. 

W dalszej części spotkania Elwira Kurzajewska  omówiła  for-
my  pomocy dla rodziców osób niepełnosprawnych, prowadzone 
przede wszystkim na zasadzie samopomocy   przez Koło TPD w 
Ząbkach. Monika Jagodzińska  z kolei wypowiedziała się na temat 
potrzeby rozwijania działań bardzo różnorodnych,  takich na przykład, 
jak prowadzony przez TPD Ośrodek Mediacji i Pomocy Rodzinie w 
Warszawie czy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu. Alicja 
Melion, dyrektor  Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, 
również skierowała do niemieckich gości słowa podziękowania, pod-
kreślając, że obowiązkiem administracji publicznej jest udzielanie po-
mocy słabszym. I to, jak widać, jest coraz lepiej realizowane.    

Harald Bockmann, dziękując za współpracę, która jest bardzo 
owocna, podkreślił znaczenie zaangażowania strony polskiej w roz-
wijanie działań na rzecz dzieci i rodzin, mówił także o potrzebie dal-
szej współpracy. Następnie Angelika Kiesewetter przypomniała, że 
współpraca z KKWR trwa już 10 lat i w tym czasie udało się zrobić 
bardzo wiele, zarówno dla ośrodka w Serocku, jak i dla społeczności 
w kilku powiatach. Podkreśliła, że należy dążyć do stworzenia sieci te-
lefonów zaufania,  bo wtedy można będzie skuteczniej  pomagać 
większej liczbie ludzi. Wyraziła nadzieję, że po zakończeniu progra-
mu  obie strony nadal będą  się kontaktować.

Wiele dobrego na temat współpracy z niemieckimi partnerami 
powiedziała Barbara Głowacka, sekretarz KKWR:   Telefon zaufa-
nia może pomóc w rozmaitych sprawach. Życie wciąż przynosi pro-
blemy do rozwiązania, a organizacje pozarządowe mogą wiele zro-
bić, co widać na przykładzie współpracy polsko – niemieckiej. Opo-
wiedziała o pracy tepedowskich rzeczników praw dziecka, pedagoga 
rodzinnego i ulicznego oraz wyraziła nadzieję na dalsze wspólne ini-
cjatywy, na przykład na powołanie – na wzór sejmików dziecięcych 
TPD – europejskiego parlamentu dziecięcego.  

Na  zakończenie  spotkania  Wiesław  Kołak podziękował 
wszystkim uczestnikom  za stworzenie specyficznego, ciepłego kli-
matu podczas spotkania i w czasie realizowania programu. Poinfor-
mował  o powołaniu Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci, 
której celem jest m.in. współpraca między krajami dla dobra dzieci, 
szczególnie dzieci gorszych szans. Dziękując gościom z Niemiec za 
długoletnią współpracę i ogromne zaangażowanie w pomoc dla stro-
ny polskiej, wyraził nadzieję na kontynuowanie kontaktów oraz życzył 
wytrwałości i powodzenia w ich trudnej pracy.  

          I. M.
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Współpraca polsko – niemiecka

 „AKCJA CZŁOWIEK”

WYDARZENIA



Tolerancja, tolerancja - to nie tyko pusty znak!
Nie odwracaj si  plecami, yj po prostu obok nas!ę ż

W dniu 17 maja 2008 r., o godzinie 11.00 w Pa-
łacu  Lubomirskich  w  Warszawie  rozpoczęły  się 
centralne  uroczystości  jubileuszowe  Krajowego 
Komitetu  Pomocy  Dzieciom  i  Młodzieży  Niepeł-
nosprawnej  Ruchowo.  Patronat  nad  obchodami 
jubileuszu przyjął Prezydent RP Lech Kaczyński. 
W jego  imieniu  na  uroczystość  przybył  doradca 
Prezydenta Paweł Wypych.  

Oprawę  artystyczną  przygotowali  niepełnosprawni 
uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej TPD ze Święto-
chłowic, Bełchatowa i Wieruszowa. 

Organizatorem i gospodarzem spotkania był przewod-
niczący  Krajowego  Komitetu  Józef  Bogdaszewski,  od 
wielu lat zaangażowany w działalność społeczną na rzecz 
osób niepełnosprawnych, ojciec dziecka z dziecięcym po-
rażeniem mózgowym, autor m.in. książki pt. „Nie ma dzie-
ci bez szans”

Podczas  uroczystości  najbardziej  zasłużonym 
działaczom Komitetu zostały wręczone odznaczenia za-
równo państwowe, jak i   Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.    
Uroczystości  jubileuszowe,  rozpoczęte  w  stolicy,  były 
kontynuowane  w  Nowym  Dworze  Mazowieckim,  gdzie 
świętowano jubileusz  10-lecia działalności  Koła Dzieci  i 
Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo.

W  Nowym  Dworze  odbyło  się  także  Ogólnopolskie 
Sympozjum  Integracyjne  „Niepełnosprawni  a 
uzależnienia”.

 Jak  na  jubileusz  przystało,  nie  mogło  się  obyć  bez 
wspólnej zabawy. Przyjęcie integracyjne odbyło się w so-
botni wieczór w Sali Balowej Twierdzy Modlin. 

Koła  tworzące  Krajowy  Komitet  Pomocy  Dzieciom  i 
Młodzieży  niepełnosprawnej  Ruchowo  to  ruch  sa-
mopomocowy  rodziców  wychowujących  dzieci  nie-
pełnosprawne.  Takie  rodziny  niejednokrotnie  napotykają 
bariery  nieznane  rodzicom  dzieci  sprawnych., 
Stowarzyszanie  się  daje  im  wsparcie,  ułatwia  radzenie 
sobie  z  codziennymi  problemami.  25 lat  działalności  w 
tym  zakresie  to  bardzo  cenny  dorobek  Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci.

 Jola Szklarska
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Jubileusz 25 – lecia  Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom 

i M odzie y ł ż  Niepe nosprawnej Ruchowo ł
oraz ruchu spo ecznego rodziców dzieci niepe nosprawnych TPDł ł

WYDARZENIA



„Tylko w nieskończonej ciszy można zacząć słyszeć.
Tylko tam, gdzie nie ma słów, można zacząć widzieć.”

Zarząd  Podlaskiego  Oddziału  Regionalnego  To-
warzystwa  Przyjaciół  Dzieci  już  po  raz  dziewiąty 
zorganizował  przegląd  twórczości  artystycznej 
osób  niepełnosprawnych.  Uczestnikami  przeglądu 
byli  głównie  podopieczni  warsztatów  terapii  zaję-
ciowej  oraz  domów  pomocy  społecznej  znajdują-
cych się na Podlasiu. 

 
Uroczyste zakończenie przeglądu odbyło się 20 ma-

ja 2008 w Wigrach. Zainicjowane zostało mszą świętą 
(z homilią i błogosławieństwem). 

Następnie w komnatach przepięknego klasztoru ka-
medulskiego zaprezentowana została etiuda słowno – 
muzyczna w wykonaniu podopiecznych warsztatów te-
rapii  zajęciowej  TPD  w  Suwałkach;  zostały  również 
 wręczone nagrody autorom  wyróżnionych prac.  

  W uroczystości uczestniczyli m.in.: prezes Zarządu 
Głównego TPD Wiesław Kołak , poseł na Sejm RP Ja-
rosław Zieliński, konsul Litwy, przedstawiciele Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
z  Warszawy  i  Białegostoku,  reprezentacja  artystów 
oraz regionalnych władz samorządowych.

  Prace  plastyczne,  ceramika  wykonane  przez  nie-
pełnosprawnych artystów zasłużyły na najwyższe uzna-
nie.  Wzruszały  artyzmem,  były  przemyślane  i  wyko-
nane z dużą precyzją. Następny, X Przegląd, odbędzie 
się w roku jubileuszu 90 – lecia Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci.  

Jola Szklarska
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WYDARZENIA

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu 
Głównego TPD  

 W dniach 13 – 14 czerwca 2008 r. w Katowi-
cach  odbyło  się  wyjazdowe  zebranie  Zarządu 
Głównego TPD, zorganizowane przez Śląski Od-
dział Regionalny na temat: „Stan przygotowań 
ogniw TPD do organizacji wypoczynku waka-
cyjnego”. 

Członkowie ZG TPD, którzy przyjechali do Ka-
towic  z  różnych  miejscowości  w  Polsce,  mieli 
okazję  zapoznać  się  z  osiągnięciami  Śląskiego 
Regionu TPD w zakresie działalności statutowej, 
a w szczególności z działaniami na rzecz pomocy 
osobom  niepełnosprawnym.

Na  terenie  województwa  katowickiego  Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi sześć Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. Przedstawiciele Zarządu 
zwiedzali WTZ w Sosnowcu, w Hutce oraz w Ka-
letach. Każde z tych miejsc zaprezentowało cie-
kawą ofertę zadań realizowanych w zakresie te-
rapii zajęciowej osób niepełnosprawnych. Wszę-
dzie też goście witani byli bardzo serdecznie. Mo-
gli  także podziwiać  efekty  pracy  podopiecznych 
poszczególnych pracowni.  Dużym uznaniem cie-
szyły  się  wyroby  kulinarne  pracowni  gospodar-
stwa domowego, którymi  gospodarze częstowali 
odwiedzających ( Patrz: również zdjęcie na str. 8)

                                 
Jola Szklarska

IX PRZEGLĄD

TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGIONU PODLASKIEGO



DOŻYWIANIE W OGNISKACH TPD

Posiłki przy Brackiej
  W kwietniu 2008 r. minęło pół roku od chwili, kiedy 
Firma Sodexho dostarcza dzieciom z ogniska ciepły 
posiłek. W związku z tym chciałabym przekazać kilka 
słów o tym, jak bardzo potrzebna jest taka pomoc .

Dzieci uczestniczące w zajęciach ogniska pochodzą z ro-
dzin,  w  których  największym problemem  jest  bezrobocie, 
bieda, niedostatek, trudności mieszkaniowe, niedożywienie, 
 alkoholizm i wiążąca się z nim agresja. Rodziny te znajdują 
się pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej, który finansuje 
między innymi obiady dla dzieci  podawane w szkole.  Dla 
wielu dzieci jest to pierwszy posiłek w ciągu dnia. Wynika to 
głównie  ze  złej  organizacji  spraw  domowych.  Dorośli  nie 
dbają o to, by choćby skromny kawałek chleba był rano w 
domu. A gdy w  rodzinie jest młodsze dziecko uczęszczające 
do przedszkola, rodzic wie, że ono tam dostanie śniadanie. 
Zapomina jednak o starszym dziecku  Bywa  tak, że starsze 
dostaje drobne pieniądze na bułkę. Ale nie kupuje nawet tej 
bułki, lecz - aby nie odstawać od  kolegów, kupuje w sklepiku 
szkolnym jakieś chipsy czy  batonik i to jest jego śniadanie. 
Około godz. 12-tej zjada obiad w szkole, przychodzi do ogni-
ska, w którym przebywa do godz. 19-tej.  Już około godz. 
14-tej jest głodne i prosi o coś do zjedzenia. 

Biuro  Polityki  Społecznej  finansujące  funkcjonowanie 
ognisk przydzieliło tak skromną dotację, że nie zabezpiecza 
ona środków na dożywianie dzieci. Pozostaje nam,  pracow-
nikom ogniska, szukać pomocy wśród ludzi „otwartych serc”. 

Doraźna pomoc nie rozwiązuje problemu, gdyż nie za-
pewnia poczucia stabilizacji i pewności, że będziemy mogli 
podać systematycznie dziecku posiłek. Naukowcy z dziedzi-
ny prawidłowego rozwoju dzieci  i  młodzieży wskazują,  że 
prawidłowy sposób żywienia polega na dostarczeniu w poży-
wieniu wszystkich składników odżywczych (ponad 60) w  od-
powiednich   ilościach i   proporcjach. 

Dzieci i młodzież są grupą najbardziej odczuwającą nawet 
najmniejsze błędy w żywieniu, a sposób żywienia wpływa na 
ich rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny oraz na zdol-
ność uczenia się. Optymalna dieta powinna zapewnić dziecku 
prawidłowy  wzrost,  dobre  zdrowie  i  samopoczucie  oraz 
zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób wieku dorosłego

 Posiłki  otrzymywane od Firmy Sodexho dają pewność, 
że dziecko jest najedzone i  - co  bardzo ważne - otrzymuje 
posiłek pełnowartościowy, zawierający wszystkie niezbędne 
składniki, czyli surówki, jarzyny, owoce, mięso, ryby, kasze, 
ryż. 

 W imieniu naszych podopiecznych dziękuję  Firmie So-
dexho za ten ogromny dar serca.

                                                               Janina Ciesielska
Kierownik Środowiskowego Ogniska

 Wychowawczego TPD,  Warszawa, ul. Bracka 23 
  

Obiady przy Białostockiej 

Do    Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD przy 
ulicy Białostockiej 22 uczęszczają dzieci w wieku  4 - 17 lat za-
mieszkujące okoliczne kamienice Pragi Północ. Większość na-
szych podopiecznych wychowuje się w rodzinach patologicznych 
bądź zagrożonych patologią. Są to głównie rodziny o niskim statu-
sie społecznym i materialnym, dotknięte bezrobociem, nieradzące 
sobie z problemami dnia codziennego, niewydolne wychowaw-
czo, często wielodzietne. W większości tych rodzin zdarza się, że 
dzieci nie mogą liczyć na codzienny pełnowartościowy, ciepły po-
siłek. 

Od   2005 r dzieci z naszego ogniska otrzymują codziennie 
darmowe obiady od firmy Sodexho i Sodexho Pass. Są to pełno-
wartościowe posiłki, zawierające odpowiednią ilość witamin oraz 
odpowiednią ilość kalorii stanowiących dzienną dawkę przygoto-
waną według zasad prawidłowego żywienia. Wielu naszych pod-
opiecznych do tej pory nie miało możliwości zjedzenia codzienne-
go posiłku, w skład którego wchodziłoby mięso, drób czy ryba. 
Często zdarza się, że nasze dzieci rozpoczynają codzienną na-
ukę bez śniadania, a obiad, który spożywają w ognisku jest jedy-
nym ciepłym posiłkiem w ciągu dnia. Ponadto, gdy wychodzimy z 
dziećmi na wycieczki, firma Sodexho i Sodexho Pass, zapewnia 
dzieciom suchy prowiant  w skład,  którego wchodzą kanapki, 
soczki, batoniki, jabłka czy jogurty, które dzieci bardzo lubią. 

Obiady sponsorowane przez w/w firmy mają dla naszych dzie-
ci i naszej pracy w ognisku bardzo duże znaczenie, ponieważ 
problem niedożywienia wpływa negatywnie na rozwój psychofi-
zyczny dzieci. Często prowadzi do obniżenia odporności, zwięk-
sza  ryzyko  zachorowań.  Niedożywienie  wpływa  również 
negatywnie na zdolność uczenia się, ograniczając tym samym 
szansę najmłodszych na przyszłość. 

W związku z powyższym myślę, że nie muszę podkreślać, jak 
wielką rolę w codziennym życiu naszych dzieci oraz codziennej 
pracy wychowawców odgrywa firma Sodexho i Sodexho Pass 
oraz jak bardzo jesteśmy wdzięczni za tak ogromną pomoc. 

                                                                    

   Karolina Etmanowicz 
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