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Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności
Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
za rok 2020
Struktura organizacyjna
W skład Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego wchodzi 18 oddziałów TPD w tym:
1 Odział Regionalny w Szczecinie
1 Oddział Okręgowy w Koszalinie
1 Oddział Powiatowy w Połczynie Zdroju
4 Oddziały Miejskie
11 Oddziałów Gminnych
W ramach Oddziałów w 2020 roku działało 196 Kół zrzeszających 8642 członków TPD.
Koła działały w miejscu zamieszkania, przy przedszkolach TPD, przedszkolach, szkołach,
placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Do realizacji zadań w biurach zarządów zatrudnionych było 17 osób oraz 734 nauczycieli
i wychowawców wspomaganych przez wolontariuszy i działaczy TPD.
Działacze skupieni w Kołach TPD obejmowali bezpośrednią opieką dzieci potrzebujące pomocy
ze swoich środowisk, a także włączali się w realizację zadań placówek opiekuńczowychowawczych– Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD.

Stałe formy pomocy dzieciom i rodzinie.
Systematyczna pomoc dzieciom i rodzinie realizowana była poprzez:
107 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych - Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych,
Placówek Wsparcia Dziennego w tym:
5 Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego
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4 Żłobki
44 Przedszkola i Punkty Przedszkolne wpisane do rejestru działalności oświatowej Prezydentów,
Burmistrzów, Wójtów dla dzieci 3-5 lat,
1 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci upośledzonych w stopniu
umiarkowanym i znacznym w Myśliborzu
1 placówka Opiekuńczo – Wychowawczo – Terapeutyczna w Koszalinie
26 Specjalistycznych Kół Samopomocowych dla dzieci chorych i niepełnosprawnych
4 Ośrodki Specjalistyczne w tym:
- Rodzinny Ośrodek Interwencyjno – Mediacyjny TPD w Szczecinie
- Ośrodek Wsparcia Rodziny TPD w Połczynie Zdroju,
- Ośrodek Metodyczno- Szkoleniowy TPD w Szczecinie
- Ośrodek metodyczny KKWR Filia Koszalin przy Oddziale Okręgowym TPD w Koszalinie
5 Rzeczników Praw Dziecka – w Szczecinie, Koszalinie, Wałczu, Szczecinku, Kołobrzegu
23 Punkty Poradnictwa Rodzinnego

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD
Na terenie województwa zachodniopomorskiego działało 107 Środowiskowych 0gnisk
Wychowawczych w tym na terenie szczecińskim 91 oraz 16 na terenie koszalińskim.
W placówkach funkcjonujących od poniedziałku do piątku minimum 4 godzinie dziennie opieką
objętych było 2335 dzieci i młodzieży.
W czasie pandemii, podczas zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi zajęcia odbywały się jedynie w formie zdalnej.
Był to dość specyficzny rodzaj pracy bowiem działalność skupiała się głównie na udzielaniu
wsparcia bezpośredniego i pielęgnowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich- w formie on
line.
Zarówno rodzice jak i dzieci kontaktowali się z personelem placówki telefonicznie wychowawcy służyli pomocą nie tylko w czasie pracy placówki.
Bardzo przydał się Mesenger tu dzieci przysyłały zadania domowe prosząc o ich sprawdzenie
bądź wytłumaczalnie niezrozumiałych treści. Na fb udostępniane były zadania, które dzieci
mogły wykonywać w wolnych chwilach i pochwalić się jej efektami. Dla rodziców
przygotowano spotkania z psychologiem, który na bieżąco starał się wspierać ich w problemach
wychowawczych, a tych nagromadziło się sporo.
Dla wszystkich podopiecznych dostępny był również prawnik, z którym pracownicy placówki
umawiali rodziców mających dylematy natury prawnej. W ramach pomocy dla rodziców
wychowanków pisano wnioski, podania, wyjaśnienia robiono skany, pomagano wypełniać
dokumentację w wersji elektronicznej. Dla nas również był to czas nauki i nowych wyzwań.
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Aby działać prężnie i skutecznie prowadziliśmy konsultacje z terapeutą. Profesjonalne działania
zawsze mają dużą wartość i nasi podopieczni bardzo je sobie cenią.
Należ nadmienić, że motywowano również dzieci do podejmowania różnorodnych działań i
przynosiły one efekty warte pochwały.
Wszystko oczywiście odbywało się w wirtualnym świecie a efekty możemy podziwiać na naszej
stronie internetowej.
W czasie pandemii praca była oparta na realizacji nowych zadań, podejmowaniu nowych
wyzwań. Był/jest to czas stresujący nie tylko dla rodziców i ich dzieci ale i dla wychowawców.
Wychowawcy również uczyli się nowości, poznawali technologię i logowali się na teaimsie
wszystko po to aby jak najlepiej wspierać naszych podopiecznych.
W czasie działalności stacjonarnej opiekę w placówkach sprawowali wykwalifikowani
wychowawcy. Prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, socjoterapeutyczne,
rozwijające zainteresowania, oraz organizowana była pomoc w nauce. Wszyscy podopieczni
mogli otrzymać pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się w ich życiu kryzysów rodzinnych,
szkolnych i osobistych
Dzięki stałej współpracy z rodziną, pedagogiem szkolnym oraz instytucjami pomocowymi
możliwe było konstruktywne realizowanie procesu kształcenia dzieci i młodzieży oraz ich
rozwoju intelektualnego, społecznego oraz emocjonalnego.
W 2020 roku 5 Ognisk Wychowawczych działało jako Specjalistyczne placówki w tym:
1 Specjalistyczna Placówka dla dzieci z zespołem Downa w Szczecinie , 1 Specjalistyczna
Placówka dla dzieci z ADHD w Szczecinie, która w 2020 roku rozszerzyła profil działań
o pomoc i wsparcie dla dzieci, młodzieży z Zespołem Aspergera (ZA) oraz ich rodzin, oraz 3
Specjalistyczne Placówki w Świnoujściu,
realizujące programy psychopedagogiczne,
profilaktyczne, terapeutyczne i socjoterapeutyczne. Ogółem placówki te obejmowały opieką 206
wychowanków.
W placówkach wsparcia dziennego prowadzono zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne,
sportowe, komputerowe, manualne.
Prowadzone placówki utrzymywane były dzięki środkom finansowym pozyskiwanym w formie
dotacji z samorządów terenowych (miasta i gminy), komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, środków EFS oraz od sponsorów.
W ramach całorocznej działalności ognisk odbywał się szereg imprez okolicznościowych
kulturalnych, sportowych, turystycznych i poznawczych.
39 Placówek Wsparcia Dziennego realizowało swoje działania wzbogacone o stanowisko
Pedagoga rodzinnego, którego głównym zadaniem było objęcie wsparciem całych rodzin,
zwłaszcza zagrożonych umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, bądź rodzin, których
dziecko już w pieczy przebywało. Pedagog rodzinny w odróżnieniu od wychowawcy Placówki
Wsparcia Dziennego zajmował się kompleksowym wsparciem całej rodziny uzupełniając
dotychczasowy system pomocy i opieki środowiskowej. Łącznie w 2020 roku 39 Pedagogów
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Żłobki
W 2020 roku Oddział Szczeciński rozpoczął kolejny etap wspierania rodzin dzięki unijnemu
wsparciu uruchomił 2 nowe placówki opieki nad małymi dziećmi – żłobki w Stargardzie oraz w
Suchaniu dla 64 dzieci.
Nowopowstałe placówki wspierają rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, oraz przede
wszystkim zapewniają dziecku możliwość uczenia się poprzez zabawę oraz opiekę w czasie, gdy
rodzice nie mogą jej sprawować osobiście np. w czasie gdy są w pracy. Co ważne, żłobki
zapewniają dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych,
a więc jest w nich bezpiecznie i przytulnie. Dzięki temu dzieci mogą czuć się komfortowo, a
odpowiednio przygotowana kadra pomaga im się szybciej rozwijać - zdobywać nowe
umiejętności społeczne, takie jak praca w grupie, nawiązywanie relacji z innymi dziećmi, ale
także uczenie się samodzielnej zabawy.
W Oparznie i Kluczkowie (gmina Świdwin) Oddział Koszaliński w 2020 roku prowadził 2
żłobki. Placówki prowadzone były dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego . W placówkach
jest łącznie 16 miejsc. Dzięki pracy placówek możliwy był wzrost aktywności zawodowej
mieszkanek/ńców gminy wiejskiej Świdwin.

Wychowanie Przedszkolne
W 2020 r. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadziło 44 Przedszkola
i Punkty Przedszkolne , w tym 29 placówek przedszkolnych na terenie okręgu szczecińskiego
oraz 15 na terenie okręgu koszalińskiego.
Ogółem w Przedszkolach opieką i edukacją objętych było 831 dzieci w wieku 3-5 lat.
We wszystkich Punktach Przedszkolnych i Przedszkolach zatrudniena była wykwalifikowana
kadra nauczycielska.
Wszystkie Punkty i Przedszkola wpisane były do rejestru Prezydentów, Burmistrzów bądź
Wójtów.
Podczas pracy placówek przedszkolnych realizowana była podstawa programowa „Wychowania
Przedszkolnego” oraz Roczne Przygotowanie Przedszkolne zgodnie z Ustawą o Systemie
Oświaty. W zależności od potrzeb odbywały się zajęcia dodatkowe takie jak.: zajęcia
logopedyczne, rytmika, integracja sensoryczna, zajęcia taneczne, językowe, sportowe, religia
i inne w/g życzenia rodziców.
Ponadto prowadzona była dokumentacja: dzienniki zajęć; dokumentacja dotycząca obserwacji
dzieci, współpracy z rodzicami oraz pracy kompensacyjno – korekcyjnej.
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Wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym szczególną uwagę zwracano na proces
adaptacyjny dzieci. Starano się, aby dzieci stopniowo przystosowały się do nowych warunków,
nabierały zaufania do nauczycielek i pań pracujących w grupie oraz nawiązały pozytywne relacje
z rówieśnikami.
Rok szkolny 2020/2021 był wyjątkowym wyzwaniem dla dyrektorów przedszkoli. Nikt nie był
w stanie przewidzieć, w jakich okresach zajęcia odbywać będą stacjonarnie, a w jakich zdalnie.
Jedno było jednak pewne – sposób realizacji zadań przedszkola w nowym roku szkolnym musiał
być zdeterminowany stopniem zagrożenia związanego z pandemią COVID19.
Niepewność co do sposobu prowadzenia zajęć z dziećmi wymagała przygotowania planu pracy
przedszkola w sposób bardzo elastyczny, z możliwością dostosowania poszczególnych działań do
bieżącej sytuacji. Chodziło tutaj nie tylko o zapewnienie dobrych i skutecznych metod
dydaktyczno-wychowawczych, ale też – a nawet przede wszystkim – o zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy i pobytu dzieci, gdy zajęcia odbywały się
w przedszkolu. Zajęcia stacjonarne prowadzone były już pod koniec poprzedniego roku
szkolnego, jednak frekwencja na nich nie była duża, ponieważ wielu rodziców obawiało się
posłać dziecko do przedszkola.
W trakcie roku przedszkolnego zrezygnowano z organizowania szeregu imprez stacjonarnych
m.in. wycieczki dla dzieci, festiwale piosenki dziecięcej, festyny, konkursy, występy dla
rodziców i rodzin.
Dzieci brały udział w przedstawieniach okolicznościowych transmitowanych w mediach
społecznościowych takich jak: Dzień Babci, Dziadka, Dzień Mamy, Jasełka.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
W 2020 roku nadal swoją działalność prowadził Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
TPD w Myśliborzu - placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. W Ośrodku przebywały dzieci i młodzież od
7. roku życia do ukończenia Szkoły Podstawowej Specjalnej, Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy, nie dłużej niż do ukończenia przez nich 23 lat. Do Ośrodka
przyjmowane były dzieci i młodzież na podstawie skierowania wydanego przez organ
prowadzący wynikającego z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez
Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Ośrodek prowadził także zajęcia wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka.
W ośrodku w Myśliborzu w 2020 roku przebywało 24 wychowanków z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami. W ramach Ośrodka
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działały dwie szkoły, podstawa oraz ponadgimnazjalna, działał 1 oddział przedszkolny oraz
szkoła przysposabiająca do pracy.
Uczniowie szkoły realizowali zadania programowe w ramach zespołów edukacyjnoterapeutycznych. Liczba uczniów w każdym zespole wynosiła 6-8 .
O doborze uczniów do zespołów klasowych decydowały przede wszystkim ich potrzeby
edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Najważniejszym kryterium było dobro ucznia
i przekonanie, że stworzono dla niego najkorzystniejsze warunki wspomagające jego rozwój.
Edukacja dzieci miała charakter całościowy i zintegrowany, oparta była na wielozmysłowym
poznawaniu otaczającego świata. Wszystkie oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze
tworzyły spójny i twórczy proces rewalidacyjny.
Działalność edukacyjna szkoły (dydaktyczna, wychowawcza i rewalidacyjna) opiera się na
indywidualnych programach edukacyjnych, ustalanych dla każdego ucznia na podstawie
wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania. Dzieci były mieszkańcami gminy
Dębno, Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz oraz z województwa lubuskiego - gmina
Lubiszyn.
W szkołach należących do Ośrodka realizowany był obowiązek szkolny. Praca w Ośrodku
obejmowała działalność: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, rewalidacyjną, społeczną.
Głównym zadaniem Ośrodka był optymalny rozwój wychowanków oparty na indywidualnych
potrzebach i możliwościach oraz przygotowanie ich do samodzielnego udziału w życiu
społecznym w integracji ze środowiskiem.
W ośrodku od poniedziałku do piątku działał również internat dla wychowanków.
Ośrodek organizował: imprezy dla dzieci : Andrzejki, Spotkanie Wigilijne, zabawę choinkową,
zabawy z okazji Dnia Dziecka i inne.
Ośrodek finansowany jest z budżetu Państwa i poprzez Starostwo w Myśliborzu.

Placówka Opiekuńczo- Wychowawczo- Terapeutyczna w Koszalinie
W 2020 roku swoją całodobową działalność kontynuowała Placówka OpiekuńczoWychowawczo- Terapeutyczna w Koszalinie realizująca zadania typu socjalizacyjnego,
terapeutycznego oraz interwencyjnego. Mogło w niej przebywać 14 wychowanków, mających
zapewnioną całodobową opiekę, bezpieczeństwo, wychowanie, specjalistyczną terapię oraz
zaspokojenie niezbędnych potrzeb wraz z kształceniem i wyrównywaniem opóźnień
rozwojowych oraz szkolnych. W 2019 roku w placówce łącznie przebywało 21 dzieci z tego 2
wróciło do domu a 1 osoba się usamodzielniła.
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Specjalistyczne Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
W 2020 roku działało 12 kół samopomocowych rodziców dzieci chorych
i niepełnosprawnych obejmując opieką 732 dzieci. Koła organizowały zajęcia integracyjne,
rehabilitacyjne, logoterapii, dogoterapii, muzykoterapii itp. Z zachowaniem reżimu sanitarnego
organizowane były grupy wsparcia.

Szkolne Koła TPD
Główną działalnością szkolnych kół TPD w Szczecinie jest szerzenie idei humanitaryzmu,
uwrażliwienia na potrzeby innych oraz rozwijania zainteresowań artystycznych wśród dzieci.
Opiekunowie wraz ze swoimi podopiecznymi realizują przedsięwzięcia takie jak: występy
artystyczne, wizyty w szpitalach, organizowanie pikników rodzinnych, konkursów plastycznych i
fotograficznych, prowadzenie kiermaszów oraz pomoc charytatywna.

Dzieci również biorą

udział w kursach niesienia pierwszej pomocy oraz koloniach i półkoloniach Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci.
W środowisku lokalnym Szkolne Koła TPD wraz ze swoimi opiekunami wypracowały wspólne
propozycje działań na terenach swoich szkół. Zostały również nawiązane różne formy
współpracy z lokalnymi Radami Osiedla jak i z Placówkami Wsparcia Dziennego.
Działaność Szkolnych kół TPD w okresie pandemii
Z powodu wybuchu epidemii Covid-19 wiele dotychczasowych aktywności realizowanych przez
Szkolne Koła TPD zostało zawieszonych. W związku z tym idea niesienia pomocy innym została
skierowana w stronę realizacji indywidualnych potrzeb i rozwoju dzieci. Zorganizowaliśmy
liczne konkursy plastyczne, dzięki którym dzieci mogły wyrazić swoje myśli w sposób
ilustrowany na obrazie. Na propozycję udziału w konkursach odpowiedziało ponad 350 chętnych.
Tematyka konkursów została dobrana tak, aby umożliwić rozwój wyobraźni dziecięcej przez
wyrażenie siebie w formie artystycznej.
Nagrodami w konkursie były dyplomy i nagrody rzeczowe, właśnie dlatego nasza inicjatywna
cieszyła się dużą popularnością. Planujemy kontynuacje tych działań, a także ich dalszy rozwój w
kierunku np. rozwiązywania krzyżówek i pisania wierszy i opowieści.
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Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci z Zespołem Downa
W okresie od 30.01.2020r. do 31.12.2020r. w placówce Specjalistycznej Wsparcia Dziennego dla
Dzieci z Zespołem Downa prowadzone były działania rehabilitacyjne dla 25 osób
niepełnosprawnych z Zespołem Downa ,posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz
prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Były to zajęcia takie jak: stymulacji rozwoju
mowy i komunikacji, trening funkcji poznawczych, zajęcia usprawniające ogólną koordynację
ruchową, plastyka sensoryczna, bajkoterapia z elementami arteterapii, artekinezjologia oraz
grupa wsparcia rodzin.
Rehabilitacja osób z Zespołem Downa miała na celu nie tylko rozwój mięśni, które są
odpowiedzialne za utrzymanie ciała w pozycji pionowej, ale ma też miała bardzo ważne
znaczenie dla dalszego rozwoju , funkcjonowania i stopnia jego samodzielności. Zajęcia, które do
tej pory były realizowane w ramach programów potwierdzają sens i skuteczność rehabilitacji,
czego dowodem jest lepsze funkcjonowanie osób z Zespołem Downa oraz ich rodzin. Brak
odpowiedniej aktywności mógłby sprawić, że osoby takie, nie miałyby szans na w miarę
normalny rozwój, ponieważ osoby z Zespołem Downa wymagają wielopłaszczyznowej i
zindywidualizowanej rehabilitacji w związku z tym, w placówce realizowane były indywidualne
programy stymulujące i usprawniające. Dzięki wymienionym powyżej działaniom
rehabilitacyjnym rozwinięta została sfera emocjonalna, ruchowa, poznawcza i społeczna osób z
Zespołem Downa.
Od 01.04.2020r. realizowany był również projekt pn."Droga do niezależności" realizowany 7 dni
w tygodniu w placówce specjalistycznej wsparcia dziennego „Iskierka” Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Szczecinie przy ul. Parkowej 64/U2.
Beneficjentami ostatecznymi było 50 osób z orzeczeniami o niepełnosprawności do 16 r.ż. oraz
osoby ze stopniem niepełnosprawności powyżej 16 r.ż. do 35 r.ż., które były uczestnikami
poprzedniego projektu pn. Inkluzja społeczna vs. wykluczenie. Uczestnikami projektu są osoby z
Zespołem Downa z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Ośrodek rodzinny, interwencyjny i szkoleniowy oraz Rzecznictwo.
Ogółem w Ośrodku Rodzinnym w Szczecinie, Połczynie Zdroju, 27 punktach poradnictwa
rodzinnego oraz z pomocy 5 Rzeczników Praw Dziecka TPD skorzystało ponad 640 rodzin.
W 2020 r. Ośrodek w Szczecinie wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka interweniował w ponad 180
sprawach obejmując opieką 623 uczestników.
Zostało udzielonych ponad 300 porad prawnych, głownie z zakresu prawa rodzinnego i
cywilnego oraz karnego. Najczęściej sprawy dotyczyły: kontaktów z dzieckiem – ich ustalenia,
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zmiany ich formuły, utrudniania kontaktów przez jednego z rodziców lub opiekunów prawnych i
sposobów na ich wyegzekwowanie, władzy rodzicielskiej – ograniczenia, a w wyjątkowych
sytuacjach jej pozbawienia lub też przywrócenia. Sprawy dotyczące ustalenia, podwyższenia lub
wyegzekwowania alimentów. Ustalenia miejsca pobytu dziecka. Porwania rodzicielskie –
uprowadzenia dzieci. Zdarzały się też sprawy dotyczące przypuszczalnego molestowania
seksualnego dzieci. Niestety z obserwacji Ośrodka wynika, że z roku na rok spraw tego rodzaju
jest coraz więcej.
Czas przymusowej izolacji wymagał i wymaga od nas przedefiniowania pojęcia interwencji w
sytuacji podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone i podejmowanych w jej ramach działań.
Sytuacja odosobnienia w gronie rodzinnym jest czynnikiem ryzyka wystąpienia zachowań o
charakterze przemocowym, jak również̇ nasilenia przemocy już̇ występującej. Jednocześnie
pracownicy szkoły, którzy dotychczas podejmowali interwencje w sytuacjach przemocy, ze
względu na stan epidemiczny ograniczylį swoje funkcjonowanie do działań́ na odległość́ . Wobec
tego działania interwencyjne w formie przekazywania organom informacji o podejrzeniu
przemocy nie stanowią̨ obecnie skutecznej formy interwencji.
Interwencje w sprawach dzieci krzywdzonych w okresie epidemii to każde działanie szkoły i
placówki oświatowej, podjęte w celu skontaktowania się z rodziną, poszerzenia wiedzy o
potencjalnym krzywdzeniu i zaoferowaniu dostępnych, sprawdzonych form pomocy, głównie
zdalnej, w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia dziecka.
Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kołobrzegu kontynuował swoją działalność polegającą
m.in. na szkoleniu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej,
zawodowej; szkoleniu osób, którym sąd powierzył tymczasowo pełnienie funkcji rodziny
zastępczej, organizowaniu grup wsparcia dla rodzin zastępczych, poradnictwie psychologicznym
i pedagogicznym. Pracownicy Punktu służyli wsparciem i pomocą nie tylko rodzinom
zastępczym, ale także osobom, które taką funkcję chciałyby pełnić.
Ośrodek Wsparcia Rodziny w Połczynie Zdroju zorganizował pomoc 117 rodzinom będącym
w kryzysie poprzez poradnictwo rodzinne, psychologiczne i prawne, natomiast w Punkcie
Konsultacyjno-Informacyjnym o narkotykach i narkomanii pomocy udzielała - terapeutka
uzależnień Iwona Rozperska. Dzięki realizowanemu przez Oddział Szczeciński ze środków
budżetu Województwa Zachodniopomorskiego projektowi AKADEMIA RODZINNA rodziny
przeżywających trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi korzystające Ośrodek Wsparcia
Rodziny mogły podnieść swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji
z dzieckiem oraz innych aspektów wpływających na sytuację rodziny,
INTEGRACJA I EDUKACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA to program prowadzony w okresie od
01.02-30.10.2020r w którym uczestniczyły 52 osoby. Celem programu było budowanie
i pogłębianie tożsamości, więzi i spójności międzypokoleniowej w Gminie Połczyn-Zdrój
poprzez wspieranie działań i promowanie inicjatyw mieszkańców uczestników programu.
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Realizacja tego programu wzmocniła relacje, więź międzypokoleniową, motywując
uczestników do współpracy dla osiągania współnych celów i zbieżnych wartości. Spotkania
integracyjne, odbywały się w każdym miesiącu; tematyka międzypokoleniowa, historia naszego
środowiska, wspomnienia minionych lat, problemy dnia codziennego. Zorganizowano dla
uczestników integracyjny wyjazd do Rodzinnego Parku Rozrywki w Dygowie, wyjazd do
Bałtyckiego Teatru, w Koszalinie.Transport i bilety wstępu pokryto ze
środków programowych. Efekty działań tego programu to; pogłębienie więzi i relacje
międzypokoleniowych, wzajemny szacunek i okazana troska wśród uczestników. Myślą
przewodnią do dalszej integracji i edukacji międzypokoleniowej jest potrzeba utworzenia - Rady
Seniorów i Rady Młodzieży w naszej Gminie Połczyn-Zdrój.
W działalności szkoleniowej uczestniczyły dwa Ośrodki metodyczne ze Szczecina i Koszalina,
prowadząc kursy doskonalące pracę nauczycieli przedszkoli, wychowawców ognisk i placówek
wypoczynku. W 2019 roku odbyło się 26 kursów doskonalących, w których uczestniczyło 996
osób.

Wypoczynek letni i zimowy.
W ramach wypoczynku zimowego i letniego prowadzone były półkolonie w miejscu
zamieszkania, wycieczki autokarowe, biwaki, kolonie socjoterapeutyczne finansowane przez
Kuratora Oświaty oraz Samorządy Gmin.
W roku 2019 TPD ZOR zorganizował kolonie w miejscowościach Kowary – 3 turnusy, Rzeczka
– 3 turnusy oraz w Łukęcinie 1 turnus.
Ich głównym celem była realizacja programu promującego aktywny wypoczynek
i zainteresowanie profilaktyką oraz zdrowym trybem życia wśród dzieci i młodzieży poprzez
udział w bezpiecznym i atrakcyjnym wypoczynku letnim.
Dzieci miały dostęp do działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
poprzez uczestnictwo w zajęciach: profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalnooświatowych i sportowo-rekreacyjnych.
Łącznie we wszystkich formach wypoczynku: koloniach, półkoloniach udział wzięło 4552 dzieci
i młodzieży oraz 49 rodziców.

Programy i Projekty realizowane w 2020 r.
Kontynuowano realizację „Żółtego talerza” projektu realizowanego z Kulczyk Foundation
mającego na celu poprawę jakości żywienia dzieci w 27 placówkach: 17 w Okręgu
Szczecińskim, 10 w Koszalińskim.. W ramach projektu dzieci otrzymywały zdrowe
i pełnowartościowe posiłki oraz na warsztatach poświęconych zdrowemu żywieniu mogły
uczestniczyć w przygotowywaniu posiłków wraz z rodzicami .
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Dzięki Kulczyk Foundation dzieci z placówek TPD z Oddziałów Szczecińskiego
i Koszalińskiego mogły wziąć udział w Piknikach Rodzinnych „Zdrowo jesz lepiej żyjesz”.
W okręgach szczecińskim i koszalińskim dzięki współpracy z Fundacją TESCO realizowany był
projekt „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” mający na celu poprawę jakości żywienia. Dzięki
codziennemu wspólnemu układaniu menu, warsztatom poświęconym zdrowemu żywieniu, dzieci
oraz ich rodziny przekonywały się do zdrowych nawyków żywieniowych.
W 2020 roku Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie wraz
z Narodowym Bankiem Polskim realizował projekt „Nasza finansowa podróż” mający na celu
edukację ekonomiczna dla dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD
z Brzeżna, Pęczerzyna, Słonowic ,Świdwina i Budzistowa.
W ramach programu współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Szczecin, w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo
wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy dotyczącego zapewnienia
specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej działał Punkt Konsultacyjny.
W ramach pracy Punktu można było uzyskać bezpłatną poradę: prawną, psychologiczną.
Istniała także możliwość skorzystania z mediacji rodzinnych.
Wychodząc naprzeciw niedostatecznej koordynacji pomocy dla rodzin w kryzysie
Okręg Szczeciński stworzył i wdrożył na terenie 3 powiatów pilotażowy projekt MOC POMOCY
REGIONALNE POGOTOWIE DLA RODZIN pozwalający na wypracowanie systemu wsparcia
polegające na prowadzeniu wczesnych działań przed interwencyjnych w nagłych sytuacjach
życiowych dotyczących rodziny, podejmowanych zanim uruchomiona zostanie pomoc
systemowa.
W 2020 roku Oddział Szczeciński nadal prowadził nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu
dziecięcego „Niemowlak”, której część wypożyczanego sprzętu była współfinansowana ze
środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadań
„WSPARCIE DLA RODZIN” oraz „WSPARCIE DLA RODZIN WIELORACZKÓW.
W pierwszej kolejności z asortymentu mogły korzystać rodziny wieloraczków będące w trudnej
sytuacji.
W okręgu szczecińskim 31 stycznia 2020 roku zakończono realizację projektu „Dziecko w domu
należne miejsce”, realizowanego w oparciu o 55 Placówek Wsparcia Dziennego –
Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD na terenie województwa zachodniopomorskiego
prowadzonych przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny TPD.
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Założeniem projektu było wsparcie rodzin przez 23 pedagogów rodzinnych pełniących rolę
wsparcia dla rodzin wobec zagrożenia umieszczenia ich dzieci w pieczy zastępczej oraz
placówkach opieki całkowitej a także powrotu dzieci z tych form do środowiska rodzinnego.
Projekt zakładał kompleksową i indywidualną formę wsparcia dla 345 rodzin i 825 dzieci
z terenów 8 powiatów i 12 gmin dzięki powstaniu 2 i rozszerzeniu ofert 53 Placówek Wsparcia
Dziennego - Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
W 2020 roku Okręg Szczeciński kontynuował realizację Projektu NIE MA JAK W DOMU
założeniem którego jest wsparcie rodzin przez 11 pedagogów rodzinnych pełniących rolę
wsparcia - rodzin zagrożonych umieszczeniem ich dzieci w pieczy zastępczej oraz placówkach
opieki całkowitej, a także powrotu dzieci z tych form do środowiska rodzinnego.
Projekt zakłada kompleksową i indywidualną formę wsparcia dla 110 rodziców i 165 dzieci
z terenów 5 powiatów i 6 gmin w nowopowstałych 11 Placówkach Wsparcia Dziennego Środowiskowych O g n i s k ach W y c h o w a w c z y ch Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
W 2020 r. Szczeciński Oddział rozpoczął wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych prace nad
opisem nowej kwalifikacji: "Wspieranie dziecka w rodzinie przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej" -Pedagog Rodzinny. Zainicjował utworzenie
lokalnego partnerstwa na rzecz uczenia się przez całe życie - Lifelong Learning (LLL) poprzez
wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na poziomie regionalnym
i lokalnym.
W ramach lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju LLL i rozwoju ZSK w woj.
zachodniopomorskim z udziałem przedstawicieli różnych instytucji i organizacji:
- identyfikowano podmioty i pomysły na nowe kwalifikacje ważne z punktu widzenia danej
branży i regionu,
- utworzono forum opiniotwórcze i konsultacyjne w zakresie identyfikowania zapotrzebowania
na nowe kompetencje i kwalifikacje potrzebne w regionie oraz wskazywać obszary do
prowadzenia badań i analiz regionalnych w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje,
- sieciować i wymieniać doświadczenia z podmiotami działającymi w sferze edukacji formalnej,
poza formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy w szczególności w zakresie tematyki dotyczącej
podnoszenia kompetencji i zdobywania kwalifikacji,
- identyfikować podmioty mogące pełnić rolę Instytucji Certyfikujących w regionie dla
kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Działania towarzyszące realizowane w 2020.
W 2020 roku Zachodniopomorskie TPD obchodziło 75-lecie istnienia na ziemiach Pomorza
Zachodniego. W tym czasie udało nam się wdrożyć i zrealizować wiele innowacyjnych
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projektów. Utworzyć nowe placówki, które spełniają potrzeby dzieci, generują miejsca pracy dla
nauczycieli i wspierają lokalne samorządy w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19), która
spowodowała wyjątkowe okoliczności - zaplanowane na ten rok, a w szczególności na miesiąc
wrzesień (działalność na Pomorzu Zachodnim rozpoczęto 23.09.1945) działania musiały zostać
przeniesione do sieci internetowej .
W 2020 roku Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR kontynuowało wydawanie
magazynu „Wśród Nas”, w którym czytelnicy nie tylko mieli okazję przeczytać artykuły kadry
pedagogicznej i zarządzającej, ale także „podejrzeć” działalność organizacji (działalność i pracę
przedszkoli, ognisk oraz imprezy towarzyszące). Również Oddział Koszaliński dzięki
kontynuacji wydawnictwa Miesięcznika "Świat Dziecka" miał okazję prezentować się szerszemu
gronu czytelników.
W 2020 roku w 28 placówkach wsparcia dziennego w okręgu szczecińskim 15 oraz w okręgu
koszalińskim 13, Zachodniopomorskie TPD realizowano program „ Żółty talerz”. „Żółty Talerz”
wspierający system żywienia dzieci w Polsce.
Poprzez działania tj. warsztaty kulinarne możliwe było zwiększanie świadomości dzieci
w dziedzinie zdrowego trybu życia.
W ramach programu regularnie odbywały się zajęcia warsztatowe z dietetykami i innymi
specjalistami nie tylko dla dzieci uczestniczących w zajęciach w placówce ale i dorosłych tj.
rodziców, opiekunów i osób z najbliższego otoczenia. W każdej średnio 25 dzieci dziennie
otrzymywało zdrowy, pełnowartościowy posiłek.
Nieodpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Dziecięcego „Niemowlak” powstała ze środków
otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadań „WSPARCIE
DLA RODZIN” oraz „WSPARCIE DLA RODZIN WIELORACZKÓW utworzona przez Okręg
Szczeciński kontynuowała swoją działalność, w pierwszej kolejności mogły z niej korzystać
rodziny wieloraczków będące w trudnej sytuacji.
W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa odwoływano lub przełożono wiele
imprez m.in. Festiwal Modelarski Paprykarz, Tańczące misie – Turniej taneczny
Aktualna sytuacja epidemiczna wymusiła na nas przenoszenie swojej aktywności do sieci. Dzieci
korzystały z lekcji zdalnych, natomiast rodzice musieli przenieść swoje dotychczasowe miejsce
pracy w środowisko domowe.
Ta niecodzienna sytuacja zainspirowała Oddział Szczeciński do stworzenia inicjatywy, która
pozwoliła rozwiązywać małe i duże konflikty domowe, zainspirować się pomysłami jak spędzać
wolny czas lub znaleźć odpowiedź na pytanie: jak zmotywować moje dziecko do nauki?
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"Poranek z psychologiem" to cykl rozmów poruszających tematy związane z empatią
w rodzicielstwie, komunikacją z dzieckiem, motywacją do nauki oraz spędzaniem wspólnie
wolnego czasu. Nasi eksperci dzielą się z swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem.

Działalność finansowa i gospodarcza
Współpraca z samorządami w 2020 r. opierała się na pozyskiwaniu dotacji na prowadzenie
placówek wsparcia-dziennego oraz przedszkoli.
Zachodniopomorskie TPD dzięki współpracy z Federacją Banków Żywności w roku 2020 r.
pozyskiwało żywność dla dzieci z placówek wsparcia dziennego. Z powodu koronawirusa
w 2020 roku zbiórki żywności miały inny charakter – odbyły się bez udziału wolontariuszy,
Biorąc udział w publicznych zbiórkach żywności na terenie największych centrów handlowych
gdzie łącznie zabrało ponad 4 tony żywności.
W 2020 roku okręgowi szczecińskiemu dzięki owocnej współpracy z Siecią TESCO
przekazywana była żywność dla wychowanków z Gminy i Miasta Stargard.
Po raz kolejny Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie przystąpił do realizacji
Programu
Operacyjnego
Pomocy
Żywnościowej
2014-2020
(PO
PŻ)
– współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD).
W 2020 roku zostały zatwierdzone zgromadzone przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny
w Szczecinie w 2019 roku środki pochodzące z 1% podatku dochodowego, które wyniosły
67 289,03 zł. Zachodniopomorskie TPD zakończyło rok 2020 z wynikiem finansowym
134 797,28 zł.
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