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Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie –
naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli
nie może – pomóż.
Janusz Korczak

Mozesz pomoc dzieciom
Trwa okres rozliczeń podatkowych i możliwość przekazania 1% od podatku dochodowego Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP).
Zwracamy się do Państwa, abyście także w tym roku zechcieli podzielić się swoim
wypracowanym podatkiem właśnie z TPD. Wpłaty, jakich dokonacie Państwo pozwolą nam pomagać dzieciom i rodzinom potrzebującym wsparcia i pomocy. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od 96 lat prowadzi działalność na rzecz dziecka i rodziny.
Nie działamy okazjonalnie i akcjonalnie. Swoje starania kierujemy do najbardziej
bezbronnej grupy, jaką są dzieci. Pomagamy im i chronimy je codziennie.
W prowadzonych przez nas 86 placówkach dziennego wsparcia (świetlicach i
Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych TPD) oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domach Samopomocy, każdego dnia, otrzymuje różnorodną i oczekiwana pomoc ponad 3 tysiące warszawskich i mazowieckich dzieci.
Zapraszamy Państwa do obejrzenia naszej witryny internetowej i pełniejszego zapoznania się z naszą działalnością: www.tpd-maz.org.pl
Warto nam pomagać i zaufać, bo wiemy jak i komu, z najlepszym pożytkiem
przekazać to, co otrzymaliśmy od Państwa.
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Wybrane wydarzenia z Placówek TPD
w ókresie ód pazdziernika 2014r. —marca 2015r.

Rajd rowerowy dzieci z okazji 95-lecia TPD
W pięknym i ważnym dla nas dniu nasza organizacja Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w
tym roku obchodziła Jubileusz 95- lecie działalności.
Z tej okazji przygotowano Rajd rowerowy startujący z 3 stref, APS, Pl. Hallera, oraz
rondo Marsa. W rajdzie wzięło udział ok 200 rowerzystów z kilkunastu placówek TPD.
Finał imprezy odbył się w Parku Skaryszewskim. Rozstawione było miasteczko z prezentacjami oddziałów TPD oraz prezentacja występów artystycznych na scenie udostępnionej
przez Centrum Promocji Kultury Praga Południe.
Dziękujemy naszym sponsorom oraz Partnerom: Milion Marzeń Fundacja Lotto za
wsparcie w organizacji rajdu, Nextbike ( Veturilo) za udostępnienie rowerów dla uczestników rajdu, Sodexo za przepyszny poczęstunek podczas pikniku oraz profesjonalny pokaz
pierwszej pomocy, Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga Południe za wynajem muszli
koncertowej oraz obsługę akustyczną, Straży Miejskiej oraz Policji za prezentację o bezpieczeństwie oraz Klubowi Rowerowemu " Trybik".
Serdecznie za wszystko dziękujemy.

TPD o Prawach Dziecka
W związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, ustanowionym przez Sejm
RP (uchwałą z 7 listopada br), świętowaliśmy- 25. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach
Dziecka. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że TPD brało czynny udział
w tworzeniu Konwencji Praw Dziecka na Forum ONZ.

Warsztaty z ratownikiem medycznym w TPD na Ursynowie
W piątek 15 listopada 2014 roku miały miejsce warsztaty z ratownikiem medycznym - panem Tomaszem Miernickim. Uczyliśmy się jak wzywać pomoc, jak pomagać
osobom poszkodowanym oraz trenowaliśmy tzw. pozycję bezpieczną. Na sam koniec
był konkurs wiedzy z tego co dowiedzieliśmy się na zajęciach oraz upominki od pana
Tomka.
Dziękujemy!!! :)
ŚOW TPD ul. Zamiany
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X-lecie Ognisk Wychowawczych TPD w Ostrołęce
i Olszewie-Borkach
6 listopada 2014 r. w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej przy ul. Korczaka 73 w Ostrołęce przeżywaliśmy uroczysty jubileusz 10-lecia Środowiskowych
Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce i OlszewieBorkach. W związku z tym podjęliśmy szereg inicjatyw mających na celu przedstawienie i podsumowanie dorobku pracy w Ogniskach. Doniosłe spotkanie uświetnił
pobyt wielu zacnych gości.
Uroczystość zapoczątkowano serdecznym przywitaniem przybyłych gości przez
Panią Prezes TPD Hannę Grądzką i Doradcę Wojewody Mazowieckiego Andrzeja Rybus Tołłoczko, który poprowadził spotkanie.
TPD Ostrołęka

Fundacja TESCO Dzieciom
Od listopada 2014 r. w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olszewie – Borkach wystartowaliśmy z Programem Dożywiania „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” wspieranym finansowo ze środków
Fundacji Tesco Dzieciom. Realizacją programu objętych zostało 20 wychowanków z Ogniska w różnym wieku, od klas początkowych szkoły podstawowej po
gimnazjum, którzy uczestniczą w ciekawych zajęciach edukacyjno – praktycznych
w zakresie zdrowego żywienia.
Nasi wychowankowie z pełnym zaangażowaniem współuczestniczyli w dokonywaniu zakupów z supermarkecie TESCO, jak też aktywie i twórczo przegotowywali zdrowe potrawy.
ŚOW Olszewo– Borki

Impreza Mikołajkowa 2014
29 listopada 2014 roku, 60 dzieci z Ognisk TPD ze Szczypiorna i Kosewa, z radością odpowiedziało na sygnał Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
TPD i wzięło udział we wspaniałej integracyjnej Imprezie Mikołajkowej, zorganizowanej przez Fundację Banku PKO BP. Spotkanie odbyło się w świątecznie
przystrojonej sali Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji „Hawajska”
w Warszawie, zgromadziło łącznie ok. 200 dzieci i obfitowało w wiele atrakcji
i niezapomnianych wrażeń Podczas trwania imprezy aktywnie uczestniczyliśmy
w zaproponowanych zabawach interaktywnych, a pod opieką wesołych elfów
wykonaliśmy ozdoby świąteczne, braliśmy udział w konkursach i zawodach
sprawnościowych, a także piekliśmy świąteczne pierniki W oczekiwaniu na kolejną atrakcję przy dźwiękach nowoczesnej muzyki dyskotekowej odbywały
się gromadne pląsy i tańce. W towarzystwie rozbrzmiewających wokół dzwonków i radosnych okrzyków, przybył długo wypatrywany Mikołaj, który obdarował nas wspaniałymi prezentami. Na zakończenie, w podziękowaniu
za serdeczne przyjęcie, doskonałą zabawę i prezenty, my, dzieci z Ognisk TPD w
Szczypiornie i Kosewie złożyliśmy wszystkim życzenia świąteczne, a Pani Prezes
Fundacji Banku PKO BP wręczyliśmy własnoręcznie wykonane metodą decqupage i quilling upominki, w postaci bombek i choinki. Impreza dostarczyła nam
wielu fantastycznych wrażeń, którymi dzieliliśmy się podczas przeszło godzinnej
powrotnej podróży do domu, jak również w kolejne dni zajęć w Ogniskach. Dziękujemy Zarządowi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD za pamięć
i fantastyczną propozycję udziału w tej imprezie.
Dzieci z Ognisk Wychowawczych TPD
w Szczypiornie i Kosewie
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Pomagamy Mikołajowi spełniac marzenia dzieci
Akcja „Pomagamy Mikołajowi.l” spełniać marzenia dzieci z Ostrołęki i regionu ostrołęckiego od siedmiu lat. W tym czasie udało nam się dotrzeć do tysięcy rodzin, których
sytuacja finansowa nie pozwalała na przygotowanie prezentów pod choinkę. Wraz
z pomocą ludzi, którym los dzieci nie był obojętny sprawiliśmy, że w ich domach w święta Bożego Narodzenia zabrzmiał dawno nie słyszany śmiech.
TPD Ostrołęka

W teatrze „Guliwera”
Dzięki Wydziałowi Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnicy Wola, podopieczni placówek wsparcia dziennego w tym dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD,
w okresie Świątecznym mogły wziąć udział w przedstawieniu „Opowieść Wigilijna”
w Tetrze Guliwer oraz w spotkaniu Mikołajem.
Dziękujemy!
TPD Wola

Klinika zawodowa w TVN 24
W grudniu 2014 roku razem podopieczni z Ognisk TPD Marywilska i TPD Ursynów
odwiedzili TVN24.
Podczas kliniki dzieci miały okazję zobaczyć "od kuchni" studio telewizyjne oraz poznać specyfikę pracy w telewizji. Grupy spotkały się na wspólnych warsztatach z pracownikami stacji TVN24 na stanowiskach producenta, prezentera, reportera oraz operatora, którzy z entuzjazmem i iskierką w oku opowiadali o swojej pracy. Dziękujemy
wszystkim osobom zaangażowanym bezpośrednio i pośrednio w organizację Kliniki
zawodowej. W szczególności Pani Dagmarze Kaczmarek –Szałkow, za aranżację całego
wydarzenia, Pani Magdalenie Lech, Panu Pawłowi Łukasikowi oraz Panu Łukaszowi
Smolnikowi. Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwu, kilku uczestników podejmie decyzję o podjęciu pracy w telewizji.
Miny dzieci mówiły same za siebie! Dlatego z satysfakcją stwierdzamy, że cel Kliniki
zawodowej został po raz kolejny osiągnięty!
ŚOW TPD Białołęka
ŚOW TPD Ursynów

Ferie zimowe dla dzieci TPD z Myszynca
Podczas ferii zimowych dzieci ze Środowiskowego Ogniska TPD z Myszyńca prowadzonego przez tutejszy oddział wybrały się na wycieczkę do Ostrołęki. Na początku zwiedziły Mauzoleum bitwy pod Ostrołęką, gdzie mogły zobaczyć m.in. nowoczesne wizualizacje planów strategicznych oraz bitew. Kolejnym punktem wyprawy było
Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Wychowankowie mieli okazję zobaczyć dwie wystawy: tzw. stałą, dotyczącą historii Kurpiów i Ostrołęki, jak również wystawę czasową,
poświęconą wybitnemu etnografowi Oskarowi Kolbergowi. Ostatnim, najbardziej
wyczekiwanym punktem programu wycieczki był pobyt w parku wodnym
„Aquarium”.
Dzieci aktywnie spędzały czas na zabawach w basenach oraz korzystały z atrakcji
ostrołęckiego Aquaparku.
ŚOW TPD Myszyniec
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Najwazniejsze wydarzenia w Ognisku TPD w Siedlcach
Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęliśmy uroczystością zakończenia wakacji. Dzieci
miały okazję zaprezentować przed większą publicznością teatrzyk „Cztery mile za piec”
według autorskiego scenariusza p. Natalii Bobak, wychowawczyni naszego Ogniska.
Nasi mali artyści przedstawili również piosenki, których nauczyli się w czasie wakacji.
We wrześniu dzieci udały się do ogrodów „Zdrowie”. Dzieci podczas spaceru po
działkach poznały nieznane im gatunki drzew, kwiatów. Przyglądały się pracom jesiennym: zbiorom warzyw i owoców oraz sposobom przechowywania jesiennych darów.
Dzieci zainspirowane przyrodą pisały własne teksty prozą i wierszem na temat: „Jaka
jest jesień?”. Refleksji o poezji oraz na temat opisów i wierszyków napisanych przez
dzieci dokonała pani Ewa. Dzieci czytały również wiersze innych poetów. Na zakończenie zajęć odbyła się degustacja owoców i warzyw oraz poczęstunek: hot-dogi, słodycze,
napoje. W podziękowaniu dla p. Ewy za gościnność dzieci wykonały i wręczyły bukiecik
astrów. Z wierszy napisanych przez dzieci powstał tomik, który podczas uroczystości w
Ognisku został wręczony rodzicom naszych wychowanków. Zbiorek wierszy wraz z podziękowaniem otrzymała również pani Ewa Zborowska – Buczek.
Na wieczorku pt.: „Rozsmakujmy się w jesieni”, który odbył się 24 października dzieci przedstawiły dla swoich rodziców program artystyczny, podczas którego recytowały
wiersze i śpiewały piosenki o tematyce jesiennej.
Na zakończenie wychowawcy Ogniska zorganizowali, przygotowany z udziałem dzieci, poczęstunek z jesiennych potraw.
TPD Siedlce

Wolontariusz roku wybrany
Wolontariuszem Powiatu Płońskiego roku 2014 zostali:
1. Pan Piotr Pszczółkowski – lider rejonu Szlachetnej Paczki w Płońsku, zgłoszony do
tytułu przez Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa - w kategorii wolontariusz działający
na rzecz społeczności lokalnej,
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejsko-Powiatowy w Płońsku, zgłoszony do tytułu przez Stowarzyszenie Arcelin-Kluczewo z Arcelina – w kategorii organizacja pozarządowa.
Przyznano również pięć wyróżnień w tym konkursie. Otrzymali je:
1. Pani Małgorzata Góral – z-ca Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron” w Płońsku, zgłoszona do tytułu przez ww. stowarzyszenie, w kategorii wolontariusz,
2. Alicja Miszczyńska – uczennica działająca w kole TPD i PCK przy Gimnazjum Nr 1
w Płońsku, zgłoszona do tytułu przez ww. koła w kategorii wolontariusz,
3. Justyna Więcław - uczennica działająca w kole TPD i PCK przy Gimnazjum Nr 1
w Płońsku, zgłoszona do tytułu przez ww. koła w kategorii wolontariusz,
4. Pani Monika Zimnawoda – Przewodnicząca Zarządu TPD, Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Płońsku, zgłoszona do tytułu
przez ww. organizację w kategorii wolontariusz,
5. TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Płońsku,
zgłoszone to tytułu przez ww. organizację w kategorii organizacja pozarządowa.
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Ferie zimówe na Ursynówie
Ferie zimowe - dla dzieci i młodzieży to dwa tygodnie leniuchowania, wypoczynku i relaksu. Jedni wyjeżdżają na zimowiska, inni spędzają przerwę w nauce w
domu. Jak bawią się dzieciaki z Ursynowa podczas wolnych dni?
Ferie to dla dzieci czas beztroski. Choć spadł śnieg - jeszcze jest go za mało, aby
lepić bałwany i zjeżdżać na sankach. Póki porządnie nie sypnie białym puchem
dzieci z naszej dzielnicy mogą korzystać z bogatej oferty programu "Zima w mieście", która trwa w obiektach UCSiR (baseny, hale sportowe oraz Arena Ursynów)
oraz w szkołach, Ursynotece i domach kultury.- Staramy się zapełnić dzieciom
czas tak, aby się nie nudziły. Gramy w piłkę, w paletki, w planach mamy również
wycieczkę do Muzeum Fryderyka Chopina - mówi Mateusz Kupidura z ursynowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którego spotkaliśmy w Arenie Ursynów
z grupą podopiecznych. Jednak największe emocje i najbardziej wyczekiwane
przez dzieci są basen i kino. - W czwartek mamy aż dwa seanse! - opowiada podekscytowana Chiara - zobaczymy "Czarownicę" oraz film "Alfie mały wilkołak" .Ale atrakcje "Zimy w mieście" to nie jedyna rozrywka, na jaką mogły liczyć
dzieci z Ursynowa. Część z nich wyjechała na zimowiska lub do rodziny, ale te,
które zostały w domach, również mają głowę pełną pomysłów.- Będę grać w gry,
spotykać się z koleżankami, a jak spadnie więcej śniegu to jeździć na sankach mówi Sandra.
TPD Ursynów

Półzimówiskó TPD i OSM w Ostrółęce

Półzimowisko zostało zorganizowane przez Ostrołęcką Spółdzielnię Mieszkaniową i
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zajęcia odbywały się w klubie "Lokator" przy ul. Hallera
13. Dzieci miały wiele ciekawych zajęć, m.in. uczestniczyły w zajęciach organizowanych
w Aquaparku; gry grupowe, kręgle, tenis ; brały udział w zajęciach sportowych zorganizowanych w świetlicy klubu "Lokator"; własnoręcznie wykonywały prace plastyczne
oraz lepiły z masy solnej; uczestniczyły w seansie filmowym dla dzieci, a następnie
odbył się konkurs plastyczny na temat najciekawszej sceny z obejrzanego filmu; dzieci
brały też udział w zajęciach z instruktorem na basenach w miejskim Parku Wodnym
Aquarium, gdzie codziennie przychodziły na obiad. Dzieci odwiedziły również Ciekawe
osoby – w ubiegłym tygodniu byli to: pan policjant oraz pani leśnik.
TPD Ostrołęka

Redakcja Kuriera Ostrółęckiegó z wizytą u dzieci
We wtorek, 3 lutego 2015 roku wychowankowie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci mieli zaszczyt gościć panią przedstawiciel redakcji Kuriera Ostrołęckiego, która wręczyła wszystkim dzieciom słodkie upominki. Był to bardzo miły akcent, który wywołał na twarzach dzieci ogromny
uśmiech i sprawił dużo radości.
Podczas spotkania wychowankowie udzielili
krótkiego wywiadu, wypowiadając się na temat
swoich zainteresowań oraz zajęć, w jakich uczestniczą podczas pobytu w Ognisku.
W podziękowaniu za wręczone prezenty dzieci
obdarowały gościa swoimi pracami plastycznymi.
Spotkanie zakończono wspólnym pamiątkowym
zdjęciem.
TPD Ostrołęka
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Bal karnawałowy w Żyrardowie
30.01.2015r.nadszedł czas końca ferii zimowych, który uczciliśmy wspaniałą zabawą karnawałową. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za tak liczne przybycie. Szczególne podziękowania przekazujemy panu Michałowi Wojciechowskiego, naszym Opiekunom, Pani Asi za przygotowanie poczęstunku oraz Pani Prezes
i całemu Zarządowi TPD za zorganizowanie tak wspaniałej zabawy.
TPD Żyrardów

Dzieci z Ogniska TPD na szlaku dawnej Ostrołęki
Dnia 5 lutego 2015r. wychowankowie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Olszewie - Borkach prowadzonego przez Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce oraz dzieci z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olszewie – Borkach gościli Panią Joannę Zyśk – pracownika Muzeum
Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Wszyscy z wielkim przejęciem i zaangażowaniem słuchali przedstawianych w bardzo ciekawy sposób wspomnień, opowiastek
prezentowanych w oparciu o historyczne fotografie, pocztówki dawnej Ostrołęki,
pochodzące ze zbiorów muzeum. Zdjęcia obrazowały m. in. mniej lub bardziej
znane detale budynków, dróg, ulic i charakterystyczne miejsca dawnego miasta.
Gość uświadomił wychowanków, iż praca w muzeum, wbrew pozorom, jest bardzo ciekawa i inspirująca. Wiele przedmiotów, różnorodnych fotografii, dla innych
niemających większego znaczenia, stanowi ważny zapis w dziejach miasta oraz
jest cennym źródłem historycznym. Spotkanie przeplatano dyskusją, gdzie każdy z
uczestników mógł zadawać pytania, jak też przedstawiać własne myśli i spostrzeżenia. Wszystko odbyło się w radosnej i przyjaznej atmosferze, co uwieńczono
pamiątkowym zdjęciem.
TPD Olszewo– Borki

Ż wizytą w Pałacu Prezydenckim
Odwiedzamy miejsca, w których dzieją się rzeczy ważne. Jesteśmy i chcemy być
nadal częścią tego co się wokół nas dzieje, bo każda kolejna wycieczka rozwija
i uczy nowych rzeczy. My nie lubimy stać w miejscu. W dniu 18 lutego wybraliśmy
się do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Pomimo panujących w mieście korków udało nam się na czas dotrzeć do Warszawy, a nawet starczyło czasu na niewielki spacer po Krakowskim Przedmieściu. Po dotarciu na miejsce dokładnie
sprawdzono nasze dokumenty, przeszliśmy przez bramkę wykrywającą metale,
a niektóre Panie musiały także pokazywać zawartość swoich torebek. To wszystko
w celach bezpieczeństwa. Po formalnościach, zwiedzanie czas zacząć! Razem
z Panią przewodnik zwiedziliśmy kilka sal, które na co dzień widujemy tylko w telewizji. W jednym pomieszczeniu rozpoczynały się właśnie przygotowania do konferencji prasowej, na której niebawem po naszym wyjściu występował Pan Prezydent Bronisław Komorowski. Zwiedziliśmy kaplicę, w której modlił się m.in. Papież
Jan Paweł II oraz Benedykt XVI. Zajrzeliśmy do ogrodu zimowego, z którego mogliśmy podziwiać ogrody prezydenckie mieszczące się na tyłach Pałacu Prezydenckiego. Mieliśmy okazję oglądać piękne obrazy zdobiące niemalże, każde pomieszczenie w Pałacu. Jednakże największy zachwyt wzbudziła w nas sala balowa, która jest
jednocześnie największą salą w Pałacu. Dywan, który leży w tym pomieszczeniu
ma powierzchnię niemalże równą z powierzchnią naszego Ośrodka czyli blisko
200m2! Zastanawialiśmy się ile czasu musielibyśmy to odkurzać…wyszło nam, że
sporo. Na zakończenie spotkania, ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu otrzymaliśmy prezent z Pałacu Prezydenckiego. Wazon i piękny gobelin z dedykacją od Pana
Prezydenta. Bardzo dziękujemy.
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Koła
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej—Monika Puchta
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Wizyta aktorow teatru „Kalejdoskop”
5 lutego 2015 r. w Ognisku TPD przy ul. Monte Casino 6 w Warszawie mieliśmy
po raz kolejny okazję gościć aktorów z Teatru "KALEJDOSKOP" tym razem z przedstawieniem "Świat na wspak czyli dorosły chłopak". Niezwykła historia Pawełka niewdzięcznego syna i łobuza, który ma szansę zakosztować dorosłego życia. Za
sprawą niezwykłej przemiany, jego Mama staje się niegrzeczną dziewczynką,
a Pawełek musi przejąć wszystkie domowe obowiązki. Czy ta przygoda sprawi , że
zacznie szanować cudzą pracę i zrozumie, że świat nie kończy się na nim? Czy my
też wyciągniemy wnioski z tej historii?
ŚOW TPD Wola

Ciekawe warsztaty
W Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD odbył się cykl warsztatów
arteterapeutycznych. Zajęcia te opierały się na dwóch elementach: sztuce i terapii. Uczestnicy arteterapii poprzez tworzenie prac artystycznych- obrazów, obiektów- mogą eksponować swoje uczucia, potrzeby. Dzięki temu, osoba ma możliwość lepszego zrozumienia siebie oraz natury swoich problemów i trudności. To z
kolei może prowadzić do pozytywnej, trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie,
w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia. Uczestnicy zajęć nie
muszą posiadać zdolności artystycznych, ponieważ nie samo piękno dzieł się liczy,
a ich głębsze znaczenie. Arteterapia jest świetną zabawą, rozwijającą kreatywność
oraz skłaniającą do refleksji. Zajęcia były bezpłatne.
ŚOW TPD Ursynów ul. Zamiany

Spotkanie warsztatowe dla rodzicow
W Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Olszewie – Borkach prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce odbyło się spotkanie warsztatowe dla rodziców, którego tematem wiodącym było: „Świadome rodzicielstwo –
najczęstsze błędy wychowawcze, popełniane przez dobrych rodziców”. W miłej
i kameralnej atmosferze zajęcia poprowadzili pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Olszewie – Borkach (psycholog Ewelina Kossakowska i pedagog
Marzena Żochowska) uświadamiając uczestników o 10-ciu najbardziej powszechnych błędach wychowawczych, nieświadomie powielanych i bardzo podobnych
u wielu rodziców. Warsztaty miały na celu usystematyzowanie wiedzy oraz poszerzenie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów dzieci.
Serdecznie dziękujemy za niesamowicie pozytywną energię, ciekawe spostrzeżenia, dobre refleksje i wyrażamy nadzieję na następne spotkania.

„Podziel się misiem”
W dniach 04-06 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Orła Białego
w Ostrołęce, już po raz trzeci, odbył się kiermasz charytatywny „PODZIEL SIĘ MISIEM”. Cała akcja trwała dwa tygodnie, kiedy można było przynosić do szkoły misie,
którymi dzieci się już nie bawią. Fanty zbierano w gabinecie psychologa i pedagoga
oraz w sali nr 1. Cały dochód z kiermaszu został przekazany na działalność szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które zajmuje się pomaganiem najbardziej
potrzebującym uczniom naszej szkoły i ich rodzinom.
Jak pokazała trzecia edycja akcji los innych ludzi nie jest obcy społeczności Szkoły
Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego!
TPD Ostrołęka
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Dzien Ogniskówicza
28 marca w sobotę odbył się Dzień Ogniskowicza przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej
TPD w Arcelinie na terenie szkoły podstawowej. Już po raz trzeci, pełni energii żegnaliśmy zimę i witaliśmy wiosnę. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Zapraszaliśmy do
wzięcia udziału w konkursach: konkurs na wykonanie najpiękniejszej Marzanny oraz
konkurs Talent Show/Pokaz talentów. Poza konkursami były liczne atrakcje jak: pieczenie kiełbasek przy ognisku, pokaz taneczny uczniów szkoły tańca Skorp, zabawy
plastyczne (tworzenie mega wielkiej palmy wielkanocnej, malowanie buziek), występ
Mażoretek, pokazy i zabawy przygotowane przez Jednostkę Strzelecką oraz niezapomniany fire show zaprezentowany przez Grupę Ogniową „Surturis”.
TPD w Arcelinie

“Zdrówó jesc ,by rósnąc w siłę”
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Olszewie Borkach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w bierze udział w III edycji programu Tesco „Zdrowo jeść
by rosnąć w siłę”.
W programie uczestniczy 20 dzieci, które w ramach programu otrzymują codziennie
zdrowe i pożywne posiłki przygotowane z produktów zakupionych i finansowanych
przez Fundację Tesco. Nasi podopieczni biorą aktywny udział w komponowaniu jadłospisu i przygotowywaniu posiłków. Realizowane są również zajęcia nt. zdrowego żywienia, w trakcie których dzieci zapoznawane są z zasadami prawidłowego odżywiania, poznają wartości odżywcze podstawowych składników codziennej diety. Uczą się
także jak odpowiednio przygotować dobrze zbilansowane posiłki, prawidłowo nakrywać do stołu i zasad savoir-vivre. Uczestnictwo w programie „Zdrowo jeść by rosnąć w
siłę” pozwala nam na wzbogacenie zdrowego żywienia dzieci. Fundacja Tesco Dzieciom pomaga podopiecznym TPD W ogólnopolskim Programie Dożywiania Potrzebujących Dzieci „ZDROWO JEŚĆ, BY ROSNĄĆ W SIŁĘ”, prowadzonym przez Fundację Tesco Dzieciom biorą udział 34 placówki. W ramach programu Fundacji Tesco Dzieciom
w całej Polsce z dożywiania skorzysta kilkaset podopiecznych TPD. Środki na realizacje
programu „ZDROWO JEŚĆ, BY ROSNĄĆ W SIŁĘ” pozyskiwane są w ramach zbiórki publicznej, prowadzonej w sklepach Tesco na terenie całego kraju.
Program Fundacji Tesco Dzieciom w sposób kompleksowy odpowiada na potrzeby
naszych podopiecznych w zakresie dożywiania. Jego celem jest sfinansowanie zakupu
żywności dla potrzebujących dzieci oraz ich edukacja w zakresie zdrowego żywienia i
poszerzenie umiejętności związanych z higieną, estetyką i przygotowaniem posiłków.
Więcej informacji na: http://www.fundacjatesco.pl/
ŚOW TPD Olszewo– Borki
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“Móda ekólógiczna XXI wieku”
W marcu 2015 roku dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Olszewa – Borek i Ostrołęki wzięły udział w imprezie
„Moda Ekologiczna XXI wieku” w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Ostrołęce. W
pierwszej kolejności swoją część artystyczną zaprezentowały przedszkolaki, a po
nich wystąpiły dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego TPD. Występy promowały
szeroko pojmowane pojęcie ekologii – śpiewając piosenki, recytując wierszyki.
Dzieci miały także możliwość wykazać się widzą dotyczącą zwiastunów wiosny.
Pierwszy dzień wiosny w przedszkolu zakończył się pokazem „Mody Ekologicznej
XXI wieku”. W przygotowaniu strojów przedszkolaków włączyli się ich rodzice natomiast nasi wychowankowie wykonali swoje stroje pod kierunkiem wychowawców.
Składamy podziękowania dla pana Jerzego Grabowskiego – Przewodniczącego
Rady Miasta Ostrołęki za przekazane upominki dla dzieci oraz dyrekcji przedszkola
nr 16 za zaproszenie nas do wspaniałej zabawy.
TPD Ostrołęka

Dzien Ogniskówicza w TPD na Białółęce
Zaczęliśmy w piątek 20 marca, tego dnia odbyła się wycieczka po okolicy, połączona z szukaniem pierwszych oznak wiosny i topieniem Marzanny w pobliskim
Kanale Królewskim. Następnie odbyły się konkursy w Ognisku, zakończone słodkim podwieczorkiem. Następnego dnia, w sobotę 21 marca, odbyliśmy wycieczkę
na Piknik z Okazji Światowego Dnia Wody 2015 na Płycie Desantu. Oprócz udziału
w konkursach, zabawach i zajęciach laboratoryjnych, udaliśmy się na wycieczkę
autokarową do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” oraz zwiedziliśmy zabytkową Stację
Filtrów. W niedzielę 22 marca wybraliśmy się na Kiermasz Wielkanocny w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Podczas Kiermaszu odbywały się pokazy zdobienia jajek wielkanocnych, a także próbowaliśmy różnych smakołyków, z różnych
stron Polski. Wycieczkę zakończyliśmy spacerem po Parku Piłsudskiego.
Obchody Dnia Ogniskowicza zakończyliśmy 25 marca w środę, udziałem z
naszymi mamami w spotkaniu „Systemowe spojrzenie na rodzinę”, z cyklu MaMa
w Kinie Praha i zajęciami dla dzieci „Miasta nocą”, a także wycieczką do kina na
seans filmowy. Wszystkie nasze propozycje, tegorocznych obchodów Dnia Ogniskowicza (który przerodziły się w Tydzień Ogniskowicza) kierowaliśmy nie tylko
do dzieci, chcieliśmy, aby wzięły w nich udział całe rodziny. Chcieliśmy, by był to
czas nie tylko dobrej zabawy, ale także czas integracji rodzinnej, nauki aktywnego
spędzania czasu wolnego wspólnie z rodziną (za małe pieniądze), czas edukacji
rodzinnej.
W tym roku, Dzień Ogniskowicza, był podkreśleniem naszej pracy nie tylko
z dzieckiem, ale z cała rodziną.
ŚOW TPD Białołęka
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Warsztaty umiejętnósci wychówawczych
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZMOW zorganizowało
warsztaty umiejętności wychowawczych.
Jeśli chcesz mieć dobry kontakt ze swoim dzieckiem, umiejętnie je
wspierać, uchronić przed uzależnieniem, nauczyć się rozwiązywać
konflikty, skorzystać z doświadczeń innych rodziców zapraszamy.
Bezpłatne zajęcia odbywać się będą przy ul. Zielnej 45 lok. 103 parter
Termin: środy od 18 marca do 29 kwietnia (7 spotkań) w g. 17 – 20
Zgłoszenia pod nr telefonów 537 145 371 i 532 703 995
Ilość miejsc ograniczona
Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne z osobami prowadzącymi zajęcia
pedagogiem i psychologiem.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Stacja Ursus– Partnerstwó pięciu Organizacji
STACJA URSUS to partnerstwo pięciu organizacji pozarządowych działających na terenie Dzielnicy Ursus działające na rzecz dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w celu wspomagania ich
w polepszaniu wyników nauczania, podniesieniu frekwencji szkolnej oraz nabywaniu kompetencji społecznych i reintegracji z grupą rówieśniczą.
W skład partnerstwa wchodzą:




Przymierze Rodzin - organizacja statutowo zajmująca się pracą z dziećmi, młodzieżą i
rodzinami. Prowadzi przedszkola, szkoły, świetlice pozaszkolne, kluby rodzinne, pracę
formacyjną w Ośrodkach Przymierza Rodzin.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - prowadząca działalność opiekuńczo-wychowawczą oparta m. in. o terenowe placówki (Ogniska) TPD



Fundacja Kagi -zajmująca się upowszechnianiem nauczania Aikido w Polsce wśród dzieci
i dorosłych. Prowadzi zajęcia w Ursusie.



UKS „Iskra” Warszawa – uczniowski klub, specjalizujący się w szkoleniu dzieci i młodzieży
w piłce siatkowej, piłce ręcznej, unihokeju oraz organizujący eko turystykę pieszą i rowerową.



KS Ursus - klub sportowy piłki nożnej przekształcony z dawnego RKS Ursus. Działający na
rzecz dzieci i młodzieży.
Zajęcia oferowane w ramach projektu:




Zajęcia specjalistyczne: terapeutyczne, profilaktyczne, socjoterapeutyczne, logorytmika

Zajęcia rozwijające zainteresowania: mini projekty, Klub Podróżnika, Uczenie przez zabawę z wykorzystaniem gier, robotyka, artystyczne, taneczne



Zajęcia edukacyjne: wyrównawcze i pogotowie edukacyjne z języka angielskiego i niemieckiego
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Zajęcia sportowe: aikido, akrobatyka, gry i zabawy zespołowe
Zajęcia świetlicowe
Pikniki rodzinne
Turnieje sportowe
Streetworking
Zajęcia dla rodziców: konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, grupa wsparcia

Wszystkie zajęcia wraz z terminem i miejscem odbywania znajdą Państwo na stronie
www.stacjaursus.org.pl

Wiesci TPD z kraju

13

Wiesci TPD z kraju

Z okazji Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia
składają
Działacze i Pracownicy Zarządu
Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Wydawca: Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1a/13
Opracowanie: Zespół Wychowanków i Wychowawców Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD pod redakcją
Joanny Rudzkiej
Skład: Joanna Rudzka

