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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Dzieci czekają na Twój 1%
Tuż po Nowym Roku rozpocznie się okres rozliczeń podatkowych i możliwość
przekazania 1% od podatku dochodowego Organizacjom Pożytku Publicznego.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od ponad 95 lat prowadzi działalność na rzecz
dziecka i rodziny, potrzebujących opieki wsparcia i pomocy. Zwracamy się do Państwa, abyście zechcieli podzielić się swoim wypracowanym podatkiem właśnie
z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Wpłaty jakich dokonacie Państwo pozwolą nam
nadal pomagać dzieciom, które najbardziej potrzebują zadbania, troski i zabezpieczenia podstawowych potrzeb edukacyjnych, bytowych, jak i właściwego spędzania
wolnego czasu.
Zapraszamy Państwa do obejrzenia naszej witryny internetowej i zapoznania się
z naszą działalnością: www.tpd-maz.org.pl.
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Prógram “ZDROWO JEŚĆ, BY ROŚNĄĆ W ŚIŁĘ”
Podsumowanie programu „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom realizowanego w placówce wsparcia dziennego w Olszewie Borkach prowadzonej przez Oddział Powiatowy TPD w Ostrołęce.
Nasza placówka uczestniczyła przez 10 miesięcy w Ogólnopolskim Programie
Dożywiania Potrzebujących Dzieci „ZDROWO JEŚĆ, BY ROSNĄĆ W SIŁĘ”, prowadzonym przez Fundację Tesco Dzieciom. Głównym celem programu jest sfinansowanie
zakupu żywności dla potrzebujących dzieci, ich edukacja w zakresie zdrowego żywienia oraz rozwinięcie umiejętności dotyczących przygotowania posiłków. Każdego
dnia nasi wychowankowie poznawali tajniki zdrowego odżywiania, nauczyli się jak
wykonać m. in. sałatki warzywne czy owocowe, zdrowe kanapki, pasty rybne, koktajle owocowe, soki. Dowiedzieli się także, że nie zawsze wszystko co nam smakuje
jest zdrowe dla naszych organizmów – tu pomocą służyła nam Pani Dietetyk i przedstawiona przez nią piramida żywieniowa, a także jak ważna jest aktywność fizyczna.
Ciekawym doświadczeniem dla dzieci było poznanie kuchni włoskiej, chińskiej, meksykańskiej i staropolskiej czego uwieńczeniem było wykonanie przepisu miesiąca
potrawy charakterystycznej dla danego kraju.
Dzięki udziałowi w programie świadomość zdrowego odżywiania wyrobiła w nas
postawę odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz z umiejętnością przewidywania
skutków własnych zachowań dla zdrowia.
TPD Olszewo– Borki

Uhónórówanie ódznaką “Przyjaciel Dziecka” Pana Marka
Jakubiaka w ciechanówskim TPD
To, że zima nie będzie dla nas straszna, że będziemy mieć ciepło w każdym miejscu
w budynku,,w każdej łazience, w każdym pokoju – zawdzięczamy Panu Markowi Jakubiakowi [prezesowi Grupy Browary Regionalne Jakubiak – red.] i pani Irminie Ochenkowskiej [wiceprezes Grupy BRJ – red.], mówiła podczas uroczystości wręczenia odznaki prezes ciechanowskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Jadwiga Paprocka.
TPD Ciechanów

Dzieci z Ogniska TPD Wawer na VI festiwalu Ćyrku Kóróna
W sobotę 12 września 2015 grupa dzieci i młodzieży podopiecznych Środowiskowy Ognisk Wychowawczych z Wawra w towarzystwie swoich wychowawców wzięła
udział we wspaniałym widowisku VI Festiwalu Talentów Cyrku Korona. Szczególną
uwagę zwrócił ekscytujący pokaz trzech dużych słoni afrykańskich - Lary, Jenny
i Jungla. Ten występ udowodnił, że te kilkutonowe zwierzęta mają w sobie dużo
energii i lekkości. Także sensacyjny pokaz kaskaderskich wyczynów na rozpędzonych
kołach śmierci, to numer pełen adrenaliny, który trzymał widzów w napięciu!
Wszystkim bardzo podobało się przedstawienie, najbardziej szczęśliwi byli najmłodsi.
ŚOW TPD Warszawa– Wawer
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Bank BPH w Ostrółęce przekazał dziecióm
wyprawki szkólne
2. 09. 2015r. dzieci z placówki wsparcia dziennego z Olszewa Borek prowadzonej przez Oddział
Powiatowy TPD w Ostrołęce odwiedziła Pani Dyrektor wraz z przedstawicielem Banku BPH
w Ostrołęce, którzy po raz kolejny przekazali naszym wychowankom wyprawki szkolne za co serdecznie dziękujemy.
TPD Olszewo-Borki

IV Ródzinny Rajd Rówerówy TPD w Ćiechanówie
IV Rodzinny Rajd Rowerowy w ciechanowskimTPD odbył się w dniu 19 września
2015 na trasie Ciechanów - Gorysze- Rutki Marszewice- Ujazdówek - Ujazdowo
Kownaty Żędowe - Ciechanów.
Zaplanowano liczne konkursy, konkurencje sprawnościowe, przeciąganie liny,
krzyżówka rajdowa, a także skromny poczęstunek.

W TPD Śiedlce óbchódzilismy Światówy Dzien
Tabliczki Mnózenia
25 września w naszym Ognisku obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W przeddzień tego święta dzieci wykonały dwie gazetki ścienne z zakresu
tabliczki mnożenia. W dniu tego święta przeprowadzony został test sprawdzający zakres umiejętności tabliczki mnożenia. Zadania testowe przeprowadzone
były w oparciu o program komputerowy.
Po zsumowaniu wyników dzieci otrzymały nagrody w postaci słodyczy.
TPD Siedlce

3

Ogniskó Pracy Pózaszkólnej TPD w Arcelinie
Przedstawiamy nasze dzieła tworzone na zajęciach z Panią Agnieszką Mioduszewską. Zapraszamy również na zajęcia z matematyki, fizyki i chemii z P. Elwirą Rutkowską w każdy czwartek o 16.30. Realizujemy projekty: "Wiem co jem, więc rosnę
w siłę" oraz "Bądź aktywny ruszaj się, a osiągniesz to co chcesz". W naszym ogródku
mamy naprawdę ekologiczne warzywa!
A w każdy piątek zapraszamy na zajęcia taneczno-ruchowe i do zabawy w Zumbolandię.
TPD Arcelin

Pómpeje - zycie w cieniu wulkanu
Nasi podopieczni z Ogniska TPD Ochota mieli okazję wybrać się na niezwykłą wystawę. Dzięki niesamowitym instalacjom multimedialnym i sensorycznym każdy miał okazję na chwilę przenieść się do starożytnego miasta - Pompei.
Wystawa zapiera dech w piersiach. Polecamy ją każdemu!
ŚOW TPD Warszawa– Ochota

Dzien spórtu w Dómu Śamópómócy Kóła TPD w Ząbkach
Dzień sportu miał się odbyć w ogrodzie jednak zrobiło się zimno. Rano jedynie
przecięliśmy wstęgę w altanie, a zmagania sportowe przenieśliśmy do środka. Każdy z uczestników musiał zaliczyć 5 wyczerpujących konkurencji, u 5 wymagających jurorów. Po zakończeniu
rywalizacji i podsumowaniu wyników, każdy
z uczestników otrzymał zasłużony dyplom i złoty
medal! Były to nagrody zarówno za dzisiejsze
zmagania sportowe oraz udział w rehabilitacji,
grach zespołowych oraz wyjściach na basen!
Gratulujemy!!!!

Prójekt “Bezpieczna Śzkóła” realizówany przez TPD
w Ostrółęce
Gimnazjum Szkół nr 4 w Ostrołęce wspólnie z Gimnazjum STO, Gimnazjum nr 3
wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci przystąpiło do projektu „Bezpieczna Szkoła”.
W ramach projektu uczniowie „czwórki” wzięli udział w rajdzie rowerowym i biegu patrolowym. Chętni podzielili się na dwie grupy. Pierwsza dotarła na miejsce
zbiórki autokarem, druga natomiast do Kamianki ambitnie wyruszyła rowerami. Pogoda dopisała, a uczniowie dzielnie pokonywali kolejne kilometry na swojej drodze.
Po przyjeździe na miejsce, zmęczeni, ale szczęśliwi, udali się w poszukiwaniu atrakcji
i rozrywek. Obejrzeli daniele, dziki i mnóstwo ptactwa, bardziej lub mniej oswojonego. Wzięli także udział w grach i zabawach organizowanych przez nauczycieli z Gimnazjum nr 3.Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko, na którym można
było postrzelać do celu. Na koniec wszyscy udali się w poszukiwaniu jedzenia i picia.
Na szczęście wędrówka nie trwała długo i głód młodzieży został szybko zaspokojony przy grillu i ognisku.
TPD Ostrołęka
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“Praskim rówerem w dal”
W niedzielę 11października odbył się rajd rowerowy
"Ossów-Szlakiem Bitwy Warszawskiej"- drugi z cyklu
"Praskim Rowerem w Dal".
Imprezę objął patronatem honorowym Burmistrz Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Startowaliśmy o godz.
10.00 z boiska Zespołu Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7.
W programie: loteria z nagrodami, ognisko, pieczenie kiełbasek i wiele innych atrakcji.

Wycieczka dzieci z ciechanówskiegó TPD
We wrześniu dzieci niepełnosprawne wraz z rodzicami wyjechały na wycieczkę "Pożegnanie lata".
Dzięki dofinansowaniu przez Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej dzieci miały możliwość zwiedzenia
Puław, Kazimierza Dolnego i Sandomierza. Moc atrakcji czekała na nie w Magicznych Ogrodach w Janowcu
i na "Farmie Iluzji" w Trojanowie.
TPD Ciechanów

Międzynaródówy Dzien Walki z Ubóstwem w
Ostrółęckim TPD
Międzynarodowy
Dzień
Walki
z Ubóstwem pod hasłem "Przeciw
bezradności społecznej" przygotowany
został przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Ostrołęce, który zaprosił
do współpracy Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce
oraz wychowanków ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych.
Obchody Międzynarodowego Dnia
Walki z Ubóstwem w Ostrołęce odbyły
się w piątek 16 października. Nasi podopieczni zaprezentowali szerokiej publiczności swoje zdolności wokalne i taneczne.
Na scenie wystąpili chłopcy ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego z Olszewa Borek oraz dziewczynki ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego z Myszyńca, które zaśpiewały piosenki kurpiowskie. Gościnnie wystąpiła grupa taneczna
„Fantazja” z Zespołu Szkół w Myszyńcu z udziałem dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Myszyńcu przedstawieniem tanecznym W Krainie Baśni –
Calineczka oraz Murzynek. Występy nagrodzone zostały zasłużonymi brawami. Podczas trwania festynu na stoisku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci szerokie grono przybyłych mogło podziwiać wykonane własnoręcznie przez wychowanków prace.
Dodatkowo każdy miał możliwość posilić się pyszną grochówką oraz gorącą herbatą.
TPD Ostrołęka
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Śpektakl teatralny “Mały Ksiązę” w TPD Śiedlce
W październiku oglądaliśmy w naszym teatrze spektakl ,, Mały Książę”. Z zachwytem podziwialiśmy wspaniałą grę aktorów, piękną scenografię i kostiumy.
W Ognisku dyskutowaliśmy na temat wartości i przyjaźni w życiu człowieka.
Zrobiliśmy też piękną gazetkę: ,,Mały Książę jest wśród nas”.

Warsztaty “Bezpieczna i Przyjazna Śzkóła” TPD
w Ostrółęce
W poniedziałek 26. 10. br. w Zespole Szkół nr 4 w Ostrołęce odbyły się warsztaty
o cyberprzemocy dla nauczycieli szkół gimnazjalnych w ramach projektu „Bezpieczna
i Przyjazna Szkoła”, które poprowadził dr hab. Jacek Pyżalski. Następnie 27. 10. br. Pan
Jacek poprowadził warsztaty dla wychowanków placówki wsparcia dziennego z Olszewa
Borek oraz dla ich rodziców.
Tematyka tych trzech warsztatów dotyczyła m. in. zjawiska zagrożeń jakie niesie za
sobą nieumiejętne korzystanie z Internetu, tradycyjnej przemocy rówieśniczej, wyjaśnił
pojęcie cyberprzemocy i bulling`u. Poruszana tematyka warsztatów dostarczyła uczestnikom wiele przydatnych informacji i pokazała jak poważnym problemem obecnych czasów jest przemoc w Internecie. 28 października w placówce wsparcia dziennego w Olszewie Borkach odbyło się spotkanie z prawnikiem - Bartoszem Podolakiem w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Opowiadał on naszym gimnazjalistom o zjawisku
cyberprzemocy a także o odpowiedzialności prawnej, jaka grozi za umieszczanie
w Internecie niepożądanych treści. Młodzież z dużym zainteresowaniem słuchała rad
pana Bartosza, który sporo uwagi poświęcił na omówienie zagadnień dotyczących pozornej anonimowości w Internecie oraz zjawiskom ostatnio bardzo modnym, takim jak np.
stalking.
Projekt realizowany jest przez Samodzielne Koło Terenowe nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy
w Ostrołęce, Zespół Szkół nr 3 oraz Zespół Szkół nr 4 w Ostrołęce.
TPD Ostrołęka
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Prezenty dla pódópiecznych TPD w Ćiechanówie
Ciechanowskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od wielu lat działa na rzecz najmłodszych mieszkańców miasta.
Obecnie jest tu zarejestrowanych ponad 40 dzieci i młodzieży. Organizacja ma do
dyspozycji skromny budżet i wielkie serca osób, dla których dobro najmłodszych
jest priorytetem. Każdy gość, który odwiedza TPD przy ul. Powstańców Warszawskich w Ciechanowie jest mile widziany – tym bardziej – jeśli przynosi ze sobą kosze
prezentów dla podopiecznych. W piątek, 2 października tuż po ciechanowskim Forum Gospodarczym – Elżbieta Szymanik – zastępca dyrektora do spraw wdrażania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zawitała w gościnne progi TPD. Wraz z Elżbietą Latko – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie rozdały dzieciom i młodzieży przybory szkolne, praktyczne – solidne torebki na drugie śniadanie i inne
prezenty.
Była to jedna z cyklicznych wizyt Elżbiety Szymanik u podopiecznych TPD. Wręczyła dzieciom przybory szkolne, pojemniki na śniadanie i na wyposażenie elektroniczne. Poczęstowała obecnych smacznymi owocami … Dziękujemy

Dzien Niepódległósci w Ognisku TPD Ochóta
Dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Gier Umysłowych w naszym ognisku przy ulicy Częstochowskiej odbył się "Turniej z okazji Święta Niepodległości".
Uczestnicy w skupieniu rozgrywali kolejne rundy w warcaby. Każdy chętny mógł
wziąć udział i powalczyć o fantastyczne nagrody.
Towarzystwu Miłośników Gier Umysłowych serdecznie dziękujemy za współpracę i zapraszamy do nas częściej, a wszystkim zawodnikom turnieju składamy
ogromne gratulacje!
ŚOW TPD Warszawa– Ochota

Pózegnanie jesieni w Ognisku TPD Śiedlce
Porankiem literackim w sobotę 7 listopada podsumowaliśmy cykl zajęć pt.
,,Rozsmakujmy się w jesieni”.
W pięknie udekorowanej Sali przy blasku lampionów smakowaliśmy jesień słowem, piosenką i zabawą. Obecni byli również zaproszeni goście i rodzice. Poranek
literacko-muzyczny uświetniły piosenką Oliwia i Klaudia pod kierunkiem p. Doroty
Lipińskiej z Radzikowa Wielkiego. Pięknym głosem zachwyciła nas studentka naszej
uczelni Izabela Lipińska.
Na zakończenie spotkania był smaczny poczęstunek: pizza z sałatką warzywną,
owoce, soki, ciasto oraz naleśniki z bananem polane musem truskawkowym
Po raz pierwszy na gitarze Alwinie Ula Kozieł zaprezentowała piosenkę ,,Pięknie
żyć” pod kierunkiem p. Asi Myrchy.
Pożegnaliśmy panią jesień w pięknym stylu!
TPD Siedlce
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Wycieczka dó Tórunia dzieci z TPD Targówek
23 października 2016 roku w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na Targówku
udaliśmy się na wycieczkę autokarową do Torunia.
Zwiedziliśmy zespół staromiejski, poznaliśmy historię Torunia, zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcia przy pomniku Mikołaja Kopernika. W planetarium przeżyliśmy
niezapomnianą przygodę. Pod opieką astronoma udaliśmy się w rejs na Księżyc. Lądowaliśmy na Marsie i przelecieliśmy przez pierścienie Saturna. W piekarni mistrza Bogumiła poznaliśmy tajniki wyrobu najpyszniejszych pierników oraz uzyskaliśmy tytuł
czeladników. A w Domu Legend Toruńskich, jedynym takim miejscu w Europie, które
jest połączeniem interaktywnego muzeum i teatru, przenieśliśmy się w świat magicznych opowieści o Toruniu i jego historii. Mimo, że troszeczkę pokropił na nas deszcz,
to humory nam dopisywały. Przeżyliśmy cudowne chwile.
Zmęczeni, ale szczęśliwi wieczorem wróciliśmy do domów.
Podopieczni ŚOW TPD ul. Ogińskiego 1

Pódziękówanie dla firmy Gaspól Energy w Warszawie
Dnia 21.10.2016r. podopieczni ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD,
przy ul. Przasnyskiej w Warszawie wzięli udział w warsztatach ceramicznych, przygotowanych i sfinansowanych przez firmę GASPOL ENERGY.
W ramach wolontariatu pracowniczego Ludzie o Wielkich Sercach, oprócz zajęć
ceramicznych, zorganizowali dla podopiecznych naszej placówki zakup książek, artykułów papierniczych oraz gier planszowych. Ideą warsztatów ceramicznych było
stworzenie dzieciom i młodzieży szansy na świetną zabawę, dzięki której mogli odkryć
swój potencjał, rozbudzić kreatywność. Jednocześnie ciesząc się tworzeniem rzeczy
pięknych i niepowtarzalnych, ćwicząc przy tym motorykę małą i ucząc się koncentracji. Janusz Korczak twierdził, że : „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
Szczery i radosny uśmiech wychowanków Ogniska był wyrazem wdzięczności dla Ludzi o Wielkich Sercach. Jesteśmy przekonani, że zakupione przez pracowników z firmy
GASPOL ENERGY książki , urozmaicą nasze zajęcia czytelnicze, które organizowane są
w naszej placówce pod hasłem„ Czytam-bo lubię”. My jako pedagodzy wiemy, że czytanie kształtuje świat dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować
system wartości i wskazuje życiowe priorytety.
Serdecznie dziękujemy pracownikom z firmy GASPOL ENERGY, którzy wyrazili wolę
aby bezinteresownie wesprzeć działania na rzecz naszych podopiecznych, tym samym
zyskując miano” Przyjaciela Dzieci”.
ŚOW TPD ul. Przasnyska 18a

Turniej gry w kręgle
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Dnia 18.11.2016 pod opieką wychowawców z naszego Ogniska wybraliśmy się na
kręgle do centrum zabaw Spin City w Warszawie.
Na miejsce dotarliśmy bezpiecznie tramwajem. Podczas podróży nie mogliśmy
doczekać się kiedy będziemy na miejscu. Droga bardzo przez to nam się dłużyła i dłużyła. Gdy już dotarliśmy na miejsce, wspólnie z Panią Olą i Basią ustaliliśmy zasady
wspólnej zabawy. Niektórzy z nas grali pierwszy raz w kręgle. Obawialiśmy się czy na
pewno damy radę. Okazało się, że nasze obawy były niepotrzebne, gra w kręgle jest
dla każdego. Bonusem było to, iż podczas każdej rundy, najlepsza osoba mogła wygrać dodatkowy rzut, co wywołało u nas dodatkowe emocje. Każdy chciał wygrać
i pokazać się z jak najlepszej strony. Mimo zaciętej rywalizacji oraz chęci zwycięstwa
wszyscy bawiliśmy się świetnie. Niestety gra w miłej atmosferze minęła nam bardzo
szybko. Tego dnia dużo się śmialiśmy i żartowaliśmy, a także kibicowaliśmy sobie nawzajem. Poczuliśmy się jak jedna wielka ogniskowa rodzina. Mamy wrażenie, że jeszcze bardziej się ze sobą zżyliśmy i zintegrowaliśmy.Grę ostatecznie wygrała Małgosia.
Jednak wyniki wszystkich pozostałych uczestników były do siebie bardzo zbliżone.
Śmiało więc możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
Już nie możemy doczekać się kolejnego wyjścia na kręgle
ŚOW TPD ul. Przasnyska 18a

“Ostatkówy Zawrót Główy” w TPD Ostrółęka
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce oraz Szkolne Koło
TPD działające przy ZSZ Nr 2 w Ostrołęce, zorganizowali imprezę ostatkową pt.
"Ostatkowy zawrót głowy".
Na scenie, na czerwonym dywanie zaprezentowały się uczestniczki konkursu "Nasi
Najpiękniejsi", które przedstawiły ciekawe i oryginalne stylizacje (moda, makijaż fryzura). Po prezentacji oceny najbardziej kreatywnej stylizacji dokonało jury
w skład którego weszli m.in.: Grzegorz Żebrowski, dyrektor ZSZ nr 2, Hanna Grądzka,
prezes ostrołęckiego TPD oraz Jerzy Grabowski, przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki. Przyznano wyróżnienia i wręczono nagrody. Niemało wrażeń dostarczyła "Randka
w ciemno", w której nagrodą dla każdej pary będzie wspólne spotkanie w kawiarni
"Kafeteria". Imprezę zakończono przygotowaną przez uczniów ZSZ nr 2 krótką prezentacją multimedialną pt. "Moja pasja", co dało im możliwość podzielenia się z innymi swoimi zainteresowaniami. Podczas trwania imprezy można było wspomóc podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za co wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.
Kolejne podziękowania kierujemy do sponsorów: pani Zofii Leszczyńskiej – właścicielki Cukierni, pani Doroty Młynarskiej – kierownik Księgarni Jantar w Ostrołęce, pani
Doroty Lewandowskiej – właścicielki Kawiarni „Kafeteria”.
TPD Ostrołęka

Kónkurs gótówania w Ognisku TPD Bemówó
Nasi młodzi kucharze przygotowali sałatki według własnych pomysłów. Były owoce,
makaron, kurczak, warzywa i dużo zabawy. Konkurs był bardzo wyrównany jednak
z niewielką przewagą głosów wygrała sałatka owocowa.
Dziękujemy wszystkim drużynom za przygotowanie pysznych dań.
ŚOW TPD Bemowo

Adrzejkówe szalenstwó w TPD Olszewie - Bórkach
Andrzejkowe szaleństwo w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Olszewie –
Borkach.
Andrzejki to wspaniała okazja do dobrej zabawy, a jednocześnie źródło szacunku
dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, pozwalając oderwać się od rzeczywistości. Dnia 26 listopada w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Olszewie – Borkach kierowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Powiatowy w Ostrołęce zorganizowano andrzejkowe popołudnie. Parę dni
przed uroczystością zaczęto przygotowywać się do ciekawego zorganizowania imprezy. Omówiono znane i popularne wróżby dawniej i dzisiaj, jak również kolorowano
postaci wróżbitów i rozmaite symbole andrzejkowe. W czwartkowe popołudnie wszyscy wychowankowie przenieśli się w świat marzeń i fantazji. Przy wesołej muzyce
i kolorowych dekoracjach, polał się wosk. Nie lada gratką nie tylko dla najmłodszych
było odczytywanie przepowiedni z uformowanych kształtów woskowych.„Dzień
Wróżb” sprawił dzieciom przyjemną zabawę, gdyż mogły wykazać się pomysłowością,
kreatywnością i fantazją tworząc samodzielnie wróżby. Do najciekawszych z nich należały: malowanie twarzy przez wróżkę, numerologia, kolorowe karteczki szczęścia, andrzejkowe szpilki, wyścigi butów a w magicznym kręgu wróżono z kostek i przekazywano sobie szkatułkę przyszłości. Dodatkową atrakcją było karaoke, które rozgrzało
wszystkich, wyzwalając niespożyte pokłady energii w młodych wykonawcach.
Wieczór wróżb zakończył się poczęstunkiem i wspólnymi tańcami. Przez cały czas
trwania imprezy widać było radość i uśmiechy na twarzach dzieci i młodzieży.
TPD Olszewo– Borki
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Zblizają się Święta w Ognisku TPD Zamiany
U nas w Ognisku już powoli widać święta. Na zajęciach plastycznych- z pomocą Cioć tworzymy takie oto cuda! To tylko cząstka tego co zrobiliśmy, zdjęcia nie
oddają piękna i włożonego serca w prace.
Dlatego Zapraszamy do Naszego Ogniska - tu można wszystko dokładnie obejrzeć .
ŚOW TPD Warszawa– Ursynów

Warsztaty z pierwszej pómócy w TPD Śiedlce
Dzieci z TPD wzięły udział w warsztatach
dotyczących pierwszej pomocy, które prowadzone były przez ratownika medycznego Panią
Łucję Jurzyk.
Podczas warsztatów dzieci poznały i utrwaliły swoją wiedzę o numerach alarmowych
oraz poznały zasady przekazywania informacji
dyspozytorowi w sytuacji zagrażającej zdrowiu
i życiu. Dzieci wykonały także na fantomie
podstawowe zabiegi resuscytacyjne, czyli algorytmy postępowania wobec poszkodowanego, które obejmują m.in. uciski klatki piersiowej i wdechy ratownicze. Ponadto Pani Łucja zademonstrowała i nauczyła dzieci jak ułożyć poszkodowanego
w pozycji bocznej.
Warsztaty te pomogły dzieciom oswoić się z tematem pierwszej pomocy oraz
rozwinąć w nich poczucie obowiązku niesienia pomocy innym.
TPD Siedlce

Akcja Gwiazdór 2016
Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie tej wspaniałej Akcji, dzięki której spełniają się najskrytsze marzenia i pragnienia dzieci.

Zarząd Mazowiecki TPD
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Pódópieczni Ognisk TPD w prógramie „Zdrówó jesc, by
rósnąc w siłę” Fundacji Tescó Dziecióm
Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć
w siłę” Fundacja Tesco Dzieciom realizuje od 2012 roku. Skierowany jest on do podopiecznych dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Rocznie obejmuje pomocą blisko tysiąc dzieciaków z środowisk zagrożonych
zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz problemem niedożywienia.
Program realizowany jest w ramach partnerstwa strategicznego pomiędzy Fundacją Tesco Dzieciom a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Obie organizacje w ramach
współpracy zobowiązały się do wspólnego inicjowania i wspierania działań mających
na celu pomoc dzieciom i młodzieży w obszarach pomocy społecznej, edukacji
i ochrony zdrowia. Jako obszar partnerstwa wyznaczono walkę z jednym
z najistotniejszych problemów społecznych, związanych z ubóstwem i niedożywieniem dzieci i młodzieży. Bardzo ważną kwestią w prowadzeniu programu jest aktywny udział dzieci – są one nie tylko beneficjentami pomocy, ale również jego organizatorami. Podopieczni świetlic biorą udział w komponowaniu jadłospisu, zakupach
i przygotowaniu posiłków – dzięki temu mają szansę na praktyczne nabywanie niezbędnej wiedzy na temat racjonalnego żywienia oraz kształtują swoje pozytywne postawy społeczne. Ponadto dzieci i młodzież biorą udział w zajęciach edukacyjnych
o tematyce zdrowego odżywiania i trybu życia. Zajęcia te przeprowadzają wychowawcy placówek, w oparciu o materiały edukacyjne udostępnione przez naszą Fundację.
Program finansowany jest ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej prowadzonej na terenie sklepów Tesco w całym kraju oraz ze środków własnych Fundacji
Tesco Dzieciom.

Pódziękówanie pracównikóm ING Banku Śląskiegó
Dnia 02.09.2016 roku w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD przy ulicy
Abramowskiego 9/50 odbyło się uroczyste przekazanie plecaków oraz wyprawek
szkolnych dla podopiecznych Ogniska.
Fundatorami prezentów byli Pracownicy ING Banku Śląskiego z Regionu Warszawa
Północ. W ramach podziękowań przygotowana została praca plastyczna nawiązująca
do tego wydarzenia. Wierzymy, że hojny gest naszych darczyńców pomoże dobrze
wejść w rok szkolny Wychowankom placówki, a także będzie początkiem wielu sukcesów edukacyjnych.
Serdecznie dziękujemy.
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“Zółty Talerz” Dóminiki i Śebastiana Kulczyk

Program zainicjowany przez Dominikę i Sebastiana Kulczyka ma wspierać system dożywiania dzieci w Polsce - Karol Wysmyk / Materiały prasowe
– Bardzo chcę, by dla polskich dzieci coś się zmieniło na lepsze – podkreślała
w czwartkowe południe Dominika Kulczyk, szefowa Kulczyk Foundation. Razem ze
swoim bratem Sebastianem Kulczykiem prezentowała swój projekt społeczny,
który został przygotowany wspólnie z pięcioma największymi polskimi organizacjami pomagających dzieciom.
– »Żółty Talerz« to inwestycja społeczna, która przyniesie konkretny społeczny
zysk. Razem z bratem przeznaczyliśmy na program 4 miliony zł, po to, by ciągu 12
miesięcy dzieci otrzymały łącznie milion pełnowartościowych posiłków. »Żółty
Talerz« ma cztery cele strategiczne i każdy przynosi korzyść tym, o których walczymy – powiedziała Dominika Kulczyk.
Te cele to zwiększenie liczby posiłków, poprawa ich jakości i intensywności oraz
aktywizacja społeczności lokalnych wokół stołówek. Caritas, Banki Żywności, TPD,
PCK i SOS Wioski Dziecięce – każda z tych organizacji, wykorzystując swe doświadczenia, będzie podążać właśnie w tym kierunku. – Ten program ma swoje cele, ale
ma też mierniki pozwalające dbać o efektywność. Chcemy, by każda złotówka
przełożyła się na zysk dla konkretnych dzieci. Działamy bowiem dokładnie tam,
gdzie to dziecko siada do posiłku – zaznaczył Marek Borowski, który w programie
"Żółty Talerz" jest ekspertem Kulczyk Foundation.
Program zainicjowany przez Dominikę i Sebastiana Kulczyka ma w założeniu
wspierać system dożywiania dzieci w Polsce. – Gigantyczne pieniądze i wielka
ofiarność wielu osób – to wyróżniki systemu działającego w naszym kraju. To, co
mogą zrobić organizacje pozarządowe, to dokładać swoje zaangażowanie i rozwiązania tam, gdzie to jest najbardziej potrzebne. Wtedy wszyscy gramy do jednej
bramki – wyjaśnił Marek Borowski.
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Śpótkanie z wędkarzami
W sobotę odwiedzili nas Przyjaciele z Koła Wędkarskiego nr
39 w Białołęce, Pan Prezes Tomasz Młynarczyk oraz Pani Kinga
i Grzegorz Jacków, którzy prowadzą przy kole Szkółkę Wędkarską „HORNET”, wraz z nimi przybył do nas Jakub - uczeń, który
aktywnie działa w szkółce.
Spotkanie miało formę warsztatu ekologiczno- wędkarskiego, na którym przybliżone zostały nam techniki wędkarstwa,
dbanie o przyrodę, a przede wszystkim każdy z nas mógł zobaczyć, dotknąć i poćwiczyć ze sprzętem wędkarskim. Nie było to
łatwe, ponieważ, niektóre wędki były od nas dużo…dużo większe, a spławiki śliczne. Pani Kinga pozwoliła nam poszperać
w koszu skarbów ze spławikami.
Naprawdę ciężko było się od tego oderwać.
Było SUPER, bardzo DZIĘKUJEMY!!!!
ŚOW TPD ul. Marywilska 56a

Dzieje się… w ŚOW TPD ul. Marywilska 56a
Wszystkie dzieci marzą o swoim psie. My też. W związku z tym postanowiliśmy adoptować „super słodziaka”. Oczywiście byłoby trochę mu smutno, gdyby sam był
w ognisku, gdy my jesteśmy w szkole lub w domu, dlatego nasza adopcja będzie wirtualna.
Wirtualna adopcja? Co to takiego? Wejdź na poniższą stronę i sprawdź:
http://www.fundacjapsom.pl/adopcje/jak-zostac-wirtualnym-opiekunem/.
My sprawdziliśmy i się zdecydowaliśmy. Teraz przed nami najtrudniejsze zadanie.
Wybranie naszego „SUPER SŁODZIAKA”. Poprosiliśmy Opiekunkę ze schroniska o pomoc, ponieważ tylu psiaczków czeka… na opiekunów. Pani zaproponowała nam trzech
„chłopców”: Pedra, Blakiego i Luisa, dla których my bylibyśmy odpowiednimi opiekunami, ponieważ naszą wirtualną adopcję, chcemy połączyć z opieką w realu, tzn. odwiedziny, spacer, zabawa. Pedro, Blaki i Luis to trzej dżentelmeni, którzy lubią dzieci,
pieszczoty i zabawę, a przede wszystkim potrafią wspaniale chodzić na smyczy. To jest
bardzo trudna decyzja, ale damy radę. Od 22 do 25 listopada, każdy z nas przedstawi
swój wybór i już od grudnia, powiększymy naszą Ogniskową rodzinę, A 4 grudnia,
z okazji Mikołajek, pierwszy raz spotkamy się w realu z naszym PIESKIEM.

Wiersz
Wrzesień, październik, już zaraz minie, bo czas na zabawie szybko nam płynie.
W szkole, czy na wycieczce wszędzie nam dobrze, lecz tylko w ognisku jest nam cudownie.
Zdrowo tu jadamy, bo sami w kucharzy się zamieniamy. Jabłka, pomidory, ogórki i gruszki
chętnie zjadamy i małym deserem też nie wzgardzamy.
Zajęć tysiące mamy w ognisku, na nudę nigdy nie narzekamy,
Dlatego kilka zdjęć załączamy i Ciebie serdecznie TU zapraszamy!!!
(Autorzy: Wychowankowie ŚOW TPD przy ul. Marywilskiej 56a)
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Nadeszła zima, a wraz z nią zbliża się ten
piękny czas związany ze Świętami Bożego
Narodzenia oraz obchodami Nowego Roku.

Z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności
Działacze i Pracownicy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
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