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Order Uśmiechu
Pogotowie dla rodzin - MOC POMOCY
w naszym regionie Od września br. Towarzystwo Przyjaciół z a t r u d n i a m y 7 d o ś w i a d c z o n y c h
Nie każdy wie, że Order Uśmiechu to
międzynarodowe odznaczenie nadawane
za działania przynoszące dzieciom radość.
Dlatego pragniemy przybliżyć jego genezę
oraz ciekawą historię, zważywszy na to, iż
we wrześniu kolejnym Kawalerem tegoż
Orderu został nasz człowiek, prezes
Zarządu Okręgowego TPD w Koszalinie,
Henryk Zabrocki. Skąd pomysł? W 1968 r.
wpadła na niego redakcja „Kuriera
Polskiego”, którego redaktorem
naczelnym był wówczas Cezary Leżeński, a
inspiracją wywiad z Wandą Chotomską z
okazji pięciolecia dobranocki „Jacek i
Agatka.” Autorka wspomniała o pomyśle
chłopca, pacjenta szpitala
rehabilitacyjnego, który chciał, aby dzieci
mogły nagradzać tych, którzy sprawiają, że
świat dziecka jest lepszy.

Dzieci Zachodniopomorski Oddział
Regionalny w Szczecinie rozpoczęło
realizację pilotażowego, innowacyjnego
programu pomocy i działań przed
instytucjonalnych pod nazwą: ”Regionalne
pogotowie dla rodzin-MOC POMOCY”.
Regionalne pogotowie dla rodzin „MOC
POMOCY” to projekt obejmujący 3 powiaty:
szczeciński, policki i stargardzki. Łącznie
swym zakresem obsługuje 46 Placówek
Wsparcia Dziennego TPD. Program
finansowany jest ze środków otrzymanych z
b u d ż e t u
W o j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego. W jego ramach

pedagogów, 2 pedagogów-wychowawców
na powiat. Uruchomiliśmy całodobowy
numer alarmowy, przy którym dyżur
pełnią w/w pedagodzy przez 7 dni w
tygodniu. Głównym zadaniem
przedsięwzięcia jest udzielanie wsparcia
przedsystemowego, czyli zanim rodzina
trafi pod opiekę MOPR, MOS, policji,
kuratora i sądów. Niemniej, gdy potrzebne
jest wsparcie tych instytucji, sprawa jest
tam przekazywana. Staramy się wspierać
w każdej sytuacji kryzysowej proponujemy
spotkanie z psychologiem, pomoc

ciąg dalszy na str. 3.
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Działa dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin lub opiekunów prawnych.

ciąg dalszy na str. 5.

XVIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów ZOR TPD w Szczecinie
Podsumowanie kadencji, nowe wybory, zmiany i odznaczenia
28. września, w gościnnych murach
Zachodniopomorskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, odbył się XVIII
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Delegatów Zachodniopomorskiego
Oddziału Regionalnego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.
Zebranie otworzył prezes Zarządu
Zachodniopomorskiego Oddziału
Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci Zygmunt Pyszkowski, który w
pierwszych słowach wystąpienia przywitał
zaproszonych gości. Uroczystość

ZACHODNIOPOMORSKI RZECZNIK PRAW DZIECKA
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

uświetniła obecność takich osób jak:
Magdalena Kochan poseł na Sejm RP,
Wiesław Kołak prezes Zarządu Głównego
TPD, Jacek Janiak dyrektor Domu Kultury
Słowianin oraz Kawaler Orderu Uśmiechu,
Marcin Kowalski zastępca dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu
Miasta Szczecin, Dariusz Wieczorek radny
Rady Miasta Szczecin dwóch kadencji,
radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego trzech kadencji, Urszula
Pańka dyrektor Zachodniopomorskiego
ciąg dalszy na str. 6.
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Pasowanie na przedszkolaka
"Dziecko jest zapowiadającą się zorzą
człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą
wielkiego świata ludzi." (S. Szuman). 25
października w naszym przedszkolu
odbyło się uroczyste pasowanie na
przedszkolaka. Były wierszyki, tańce,
piosenki, dyplomy i upominki.
Dziękujemy zaproszonym gościom, w tym:
Burmistrzowi Mieczysławowi
Sawarynowi, Metodykowi TPD Ewie
Mrówce oraz rodzicom za prezenty i
pomoc w przygotowaniu uroczystości, za
zrobienie naszego totemu "Żabki" oraz za
wykonanie ołówka, którym nasze dzieci
zostały pasowane na przedszkolaka.

Warsztaty
dla dzieci

Nowe stulecie,
nowe wybory
i nowe wizje

Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy

Sprzątanie
Świata we Włodarce

Fot. Archiwum

Zygmunt Pyszkowski - prezes
Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie,
wice-prezes Zarządu Głównego TPD w
Warszawie.

Dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
rok 2019 był niezwykle emocjonujący. To
rok jubileuszu 100-lecia istnienia
organizacji, jak również rok, w którym
wybierano nowy Zarząd ten, który będzie
miał zaszczytne zadanie wprowadzenia
TPD w nowe stulecie.

W październiku, w ramach współpracy
Pedagoga Rodzinnego TPD z fundacją
"Motywacją i działanie" prowadzone są
warsztaty dla najmłodszych dzieci.
Działania prowadzone są w ramach
innowacyjnego projektu dotyczącego
odpowiedzialnego i bezpiecznego
korzystania z mediów cyfrowych i
urządzeń mobilnych. Projekt został
stworzony na podstawie najnowszych
wyników badań dotyczących fonoholizmu,
nadużywania smartfonów i
cyberprzemocy. Podczas zajęć dzieci
świetnie się bawią, a przede wszystkim
mają okazję poznać zasady zdrowego i
mądrego korzystania z dobrodziejstw
cywilizacji i techniki. Dowiadują się także,
jak uchronić się przed cyberprzemocą.

Z okazji Dnia Sprzątania Świata dzieci z
Placówki Wsparcia Dziennego we Włodarce
wykonały plakaty promujące ekologię oraz
segregację śmieci. Choć pogoda nam nie
dopisała i popsuła resztę planów, to na
dobry humor została upieczona pizza.

Justyna Szulc,
Placówka Specjalistyczna TPD nr 1, Świnoujście

Agnieszka Szkarapata,
ŚOW TPD we Włodarce

”Talerz zdrowia” w ŚOW TPD Nr 2 w Świnoujściu
26 września w ŚOW TPD Nr 2 w Świnoujściu
odbyły się warsztaty kulinarne „Talerz zdrowia”.
Zajęcia zostały zorganizowane w ramach Projektu
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„Bez granic”, mającego na celu profilaktykę oraz
promowanie higienicznego trybu życia. Pani Iwona
Mirosław z Terenowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej zapoznała uczestników z
piramidą żywienia, wartościami odżywczymi
poszczególnych produktów, podkreślając
jednocześnie znaczenie witamin w codziennej
diecie. Spotkanie było znakomitą okazją do
wykazania się przez dzieci własnymi
umiejętnościami. Powstały kolorowe kanapki,
sałatki i przekąski z warzyw. Mamy nadzieję, że
dzięki takim zajęciom, nie tylko podniesiemy
poziom wiedzy na temat zdrowego odżywiania się,
ale również zachęcimy dzieci do samodzielnego
przygotowywania prostych i wartościowych
posiłków.
Marlena Więckowska,
Placówka Specjalistyczna TPD nr 2, Świnoujście

Za nami długa historia ciężkiej pracy
na rzecz dzieci, historia różna, jak różne
były czasy i potrzeby najmłodszych. W
jubileuszowym roku, każdy komu TPD
jest bliskie mógł poznać tę historię, choćby
z wielu publikacji, wystąpień i filmów
wizerunkowych. W całej Polsce, tam gdzie
działamy, odbyły się liczne imprezy
okolicznościowe. Działo się! Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci jednak nie zatrzymało
się, nie żyje przeszłością i na pewno nie
osiadło na laurach. Z biegiem lat
zmieniały się potrzeby dzieci, wobec czego
zmieniają się formy wsparcia. Świat idzie
do przodu, wiele problemów z jakimi
borykały się dzieci zostało
wyeliminowanych, ale też pojawiły się
nowe, te związane z rozwojem
cywilizacyjnym. Niewiele dziś już
naturalnych sierot, tak jak w okresie
między i powojennym. Jednakże pęd
życia, ogromny rozwój technologiczny i
paradoksalnie podniesienie stopy
życiowej sprawia, że pojawiają się nowe,
trudne sytuacje, które zaburzają
szczęśliwe dzieciństwo. Do takich
trudności można zaliczyć sieroctwo
społeczne, często spowodowane
niewydolnością wychowawczą rodziców
bądź wyjazdami za pracą, wszelkiego
rodzaju uzależnienia, od tych
najczęstszych związanych z używkami, po
te najnowsze powiązane z tzw. „wyścigiem
szczurów” na rynku pracy, czyli
pracoholizmem. Współczesne dzieci
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narażone są także na wszystko to, co
przekazują media. Nieumiejętne
korzystanie z internetu może przynieść
negatywne skutki zwłaszcza młodemu,
bezbronnemu i pozbawionemu krytyki
człowiekowi. Dlatego też, współcześni
„pomagacze”, do których TPD również się
zalicza, muszą dostosować swoje metody
pracy do teraźniejszych potrzeb.
Chociaż dziecko było zawsze w
centrum naszego zainteresowania, jego
potrzeby były i są dla nas najważniejsze, to
jednak teraz wiemy, że to „centrum”
otacza cały świat, a najbliższy krąg to
środowisko, z którego się wywodzi. Dziś
już wiemy, że praca jedynie z dzieckiem
nie przynosi wymiernych efektów.
Natomiast kompleksowe wsparcie całej
rodziny przynosi zamierzone efekty.
Dlatego też, nowe stulecie to nowe
wyzwania. Już od trzech lat w naszych
Placówkach Wsparcia Dziennego
funkcjonują pedagodzy rodzinni, osoby,
których zadaniem jest praca z całymi
rodzinami. Pierwszym, nowatorskim na
skalę kraju był Projekt realizowany w
dwóch miastach: Szczecinie i Koszalinie
pod tytułem „Droga do domu”. Kolejny,
bliźniaczy „Dziecko w domu - należne
miejsce” objął już swoim działaniem
obszary wiejskie. Dziś wiemy, że oba
Projekty to strzał w dziesiątkę, dlatego też
w Szczecinie za sprawą UM Wydziału
Polityki Społecznej kontynuowane są
działania pedagogów rodzinnych.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci dzięki
finansowaniu ze środków Urzędu
Marszałkowskiego uruchomiło
całodobowy telefon interwencyjny „Moc
Pomocy”, czynny przez siedem dni w
tygodniu. Pedagodzy prowadzą zajęcia
edukacyjne w szkołach i w placówkach
TPD. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się
krzywda dziecku, bądź rodzinie. Stoimy
na straży dziecka i będziemy zawsze, kiedy
będzie taka potrzeba. To nasze motto na
następne 100 lat.

Święto ziemniaka
piknik w Raczkach
Ziemniak jest warzywem pospolitym,
ale także wspaniałym warzywem
przyrządzanym w naszych domach na
różne sposoby. Inkowie znali je od setek
lat. Do Europy dotarły w XVI wieku, ale nie
od razu wzbudziły entuzjazm. Niepozorny
ziemniak pomógł przeżyć milionom ludzi.
W najbiedniejszych krajach europejskich,
w p oł ow ie XIX w . by ł p od s t aw ą
wyżywienia najbiedniejszych ludzi.
Tegoroczne "Święto Ziemniaka"
świętowaliśmy w Raczkach. Na
przedszkolaków z Przedszkola
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w

Pogotowie dla rodzin - MOC POMOCY
ciąg dalszy ze str. 1.

prawnika, Rzecznika Praw Dziecka TPD,
warsztaty, terapie prowadzone nie tylko
przez TPD, ale również inne instytucje
zajmujące się rodziną w kryzysie.
Pragniemy, aby naszymi odbiorcami były
dzieci i młodzież w sytuacjach odrzucenia
przez środowisko, przemocy w szkole,
rozwodu rodziców, dziecięcej żałoby, próby
samobójczej, uzależnienia oraz rodzice i
opiekunowie mający problemy
wychowawcze, małżeńskie, tam gdzie
występuje przemoc i uzależnienia.
Nasi pedagodzy prowadzą krótkie
warsztaty, przede wszystkim w Placówkach
Wsparcia Dziennego TPD, ale również
organizujemy spotkania w szkołach. Celem
warsztatów jest określenie co to jest

przemoc, nękanie i jaka jest różnica
pomiędzy nimi.
Zespół „MOCY POMOCY” pilotuje
wszystkie niezbędne działania pomocowe
doraźne i długofalowe, przez co staramy się
niwelować i łagodzić skutki przemocy oraz
rozwiązywać problemy, które z niej
wynikają i wiążą się z dezorganizacją życia
rodzinnego i osobistego. Numer
pomocowy, 790 73 80 80 propagujemy
poprzez kampanię w Placówkach
Wsparcia Dziennego TPD i w szkołach, ale
również poprzez: plakaty, ulotki, facebook,
naszą stronę internetową oraz lokalne
media.
Luiza Błonka,
koordynator Projektu
„Moc Pomocy”

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019

Wojewódzki Urząd Pracy już po raz
szósty zorganizował konkurs
„Zachodniopomorskie Magnolie EFS" oraz
wieńczącą go uroczystą Galę. Gala miała
miejsce w murach Opery na Zamku w dniu
25 października. Wydarzenie to, podobnie
jak w ubiegłych latach, stanowiło
uhonorowanie dotychczasowych wysiłków
podmiotów, instytucji oraz osób
zaangażowanych w realizację w
Województwie Zachodniopomorskim
projektów współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
obecnej perspektywie finansowej 20142020. Konkurs dedykowany jest
beneficjentom i osobom zaangażowanym w
realizację i wdrażanie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W
tym roku Galę uświetniło wystąpienie p.
Cinzi Masiny zastępcy kierownika Działu do

Spraw Polski, Czech i Słowacji Komisji
Europejskiej.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR
kolejny raz nominowane zostało w
obszarze Europejski Fundusz Społeczny
na Pomorzu Zachodnim, w kategorii
„Najlepszy Beneficjent RPO WZ”.
Pragniemy przypomnieć, iż w ubiegłym
roku prezes TPD Zygmunt Pyszkowski
został laureatem w kategorii „Ambasador
EFS” otrzymując statuetkę oraz drzewko
magnolii.

Fot. WUP Szczecin
Magdalena Wilk,
koordynator pedagogów rodzinnych
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
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Chwarstnicy czekały liczne atrakcje.
Odbyły się: konkursy na "Ziemniaka
olbrzyma", na "Ziemniaka cudaka",
"wykopki", pieczenie ziemniaków w
ognisku, bieg z ziemniakami na łyżce i
wiele innych. Pomysłowości nie
brakowało, a humory dopisywały. Jak na
pikniku przystało, nie ominął nas
poczęstunek. Wszyscy chętni mogli
spróbować przepysznego, pieczonego
ziemniaka i wielu innych potraw.
Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy
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Mistrz Świata w warcabach 100-polowych Ostatnie ciepłe dni
Z wielką radościa informujemy, że
wychowanek Placówki TPD w Drzeninie,
Jacek Gołuch (16 lat), a zarazem
podopieczny Projektu "Dziecko w domu należne miejsce" został Mistrzem Świata w
warcabach 100-polowych. Mistrzostwa
odbyły się w miejscowości Biały Dunajec
koło Zakopanego. Jacek do Mistrzostw
zakwalifikował się już w maju, na
Mistrzostwach Europy w miejscowości
Firlej, gdzie chojeńska ekipa zdobyła
drużynowo złoty medal. Jacek bedzie
bronił swojego tytułu na kolejnych
Mistrzostwach Świata w warcabach 100polowych , które odbędą się w Kraniewie,
Bułgaria w 2020 r. Jest on wychowankiem
Placówki Szkolno-Wychowawczej w

Korzystając z ostatnich słonecznych dni
dzieci z ŚOW TPD we Włodarce zajęcia
spędziły na placu zabaw. Karuzela,
huśtawka, tor przeszkód to tylko niektóre z
atrakcji, które towarzyszyły nam podczas
zabawy oraz aktywnego spędzania czasu
wolnego.

Chojnie. Pochodzi z Drzenina, uczęszcza do
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego
od najmłodszych lat. Jest chłopcem
spokojnym, skrytym, lubiącym sport i gry
planszowe. Zamiłowanie do gry w warcaby
pojawiło się w szkole w Chojnie. To właśnie
dzięki poświęceniu i wyrozumiałości
trenera, Andrzeja Krucewicza, Jacek
osiągnął takie sukcesy. Swoim uporem i
wytrwałością w dążeniu do celu jest wzorem
dla wszystkich podopiecznych Ogniska oraz
mieszkańców Drzenina. Życzymy mu wielu
sukcesów i spełnienia marzeń.

Agnieszka Szkarapata,
ŚOW TPD we Włodarce

Przedszkolaki
w gryfińskim Kojcu

Marlena Gwiazda-Gielnik, wychowawca,
Natalia Szczurek, pedagog rodzinny,
ŚOW TPD Drzenin, gm. Gryfino
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
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Wycieczka do "Wierzbowego Lasu”
Wychowankowie Środowiskowego
Ogniska Wychowawczego TPD, ul.
Kosynierów 16 w Szczecinie, wybrały się
na wycieczkę do "Wierzbowego Lasu" w
Starym Czarnowie. "Wierzbowy Las"
jest zakątkiem, w którym żyją, w zgodzie
z naturą: konie, pies, leśni mieszkańcy

Nasze dzieci pojechały do Kojca dla
Bezdomnych Zwierząt w Gryfinie.
Wcześniej, przed wyjazdem, odbyła się
zbiórka: karmy, koców, puszek itp. Celem
wycieczki było uwrażliwienie dzieci na los
bezdomnych zwierząt oraz niesienie
pomocy skrzywdzonym i bezdomnym
zwierzętom. W trakcie wizyty dzieci
dowiedziały się od pracownika Kojca jak
funkcjonuje schronisko. Zobaczyły gdzie
przebywają pieski, co jest im potrzebne.
Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie
się, po raz kolejny, w zbiórkę darów dla
zwierzaków.

oraz ich opiekunowie. Są tam takie
zwierzaki jak: pies Farys oraz konie:
Florian, Tuluza, Cappuccino, Mysza i
Harry. Gościli nas podopieczni z
Warsztatów Terapii Zajęciowej ze
Szczecina Płoni. Dzieci z ŚOW świetnie
się integrowały z osobami
niepełnosprawnymi oraz zdobyły
podstawową wiedzę na temat koni, uczyły
się czyścić koniki oraz jeździły na
koniach. Poza tym było wielkie ognisko i
pieczenie kiełbasek, inne gry i zabawy na
świeżym powietrzu w lesie.
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Monika Miziałkowska,
wych. ŚOW TPD Szczecin, os. Kosynierów 16

Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy
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Order Uśmiechu w naszym regionie Uroczyste pasowanie
ciąg dalszy ze str. 1.
na przedszkolaka
rytuał wypicia soku z cytryny, koniecznie z
W 1979 r. ogłoszonym przez ONZ
Międzynarodowym Rokiem Dziecka, po
wystąpieniu Cezarego Leżeńskiego przed
Zgromadzeniem Ogólnym, Sekretarz
Generalny ONZ Kurt Waldheim nadal
Orderowi Uśmiechu rangę
międzynarodową.

Projekt Orderu stworzyła
dziewięciolatka z Głuchołaz, Ewa Chrobak.
Od talerzyka i szklanki odrysowała słońce,
do którego ręcznie dorysowała nierówne
promienie. Projekt, z ponad 44 tysięcy
innych, wybrało jury pod przewodnictwem
Szymona Kobylińskiego. Kto i w jakich
okolicznościach może otrzymać
odznaczenie? Odznaczenie, w formie
medalu przedstawiającego uśmiechnięte
słoneczko, przyznawane jest w Polsce
przez Międzynarodową Kapitułę Orderu
Uśmiechu mieszczącą się w Warszawie,
której sekretariat ma siedzibę w Świdnicy.
Spośród kandydatów, których nominacje
nadsyłają dzieci z całego świata, Kapituła
wybiera laureatów. Kawalerem Orderu
Uśmiechu zostaje dorosły, którego
działalność jest wyjątkowa, nietuzinkowa i
przynosząca najwięcej radości dzieciom,
często ratująca im również życie.
Ceremonii wręczenia Orderu towarzyszy

uśmiechem oraz pasowanie różą. Order
Uśmiechu przyznawany jest dwa razy w
roku: wiosną i jesienią. Kawalerami Orderu
Uśmiechu są obecnie 953 osoby z 45 krajów
z całego świata. Między innymi,
pośmiertnie, odznaczono papieża Jana
Pawła II. Większość Kapituły stanowią
Polacy, ale są w niej także przedstawiciele
wielu innych krajów z całego świata. Na jej
czele, od 2007 r., stoi Marek Michalak, były
Rzecznik Praw Dziecka. Kawalerami
Orderu Uśmiechu są: dostojnicy kościelni,
politycy, aktorzy, reżyserzy, działacze
społeczni i wybitni pedagodzy,
dziennikarze, lekarze, piosenkarze i
muzycy, sportowcy, twórcy literatury i
poezji dla dzieci, artyści i plastycy. Ogólnie
wszyscy, których działalność sprawia, że na
twarzach małych ludzi pojawia się uśmiech.
Jesteśmy więc dumni, że wśród nas, ludzi
działających na rzecz dzieci, znalazł się
człowiek zasługujący na miano Kawalera
Orderu Uśmiechu. Gratulujemy i czekamy
na kolejnych wyróżnionych w ten sposób
działaczy z naszego regionu.

Magdalena Wilk,
koordynator ŚOW TPD w Szczecinie

Warsztaty w Pracowni Efekt Domina
wegański chlebek bananowy bez cukru,
następnie wykonały pyszne tortille i wrapy z
pieczonym indykiem, warzywami i
wybranym sosem. Każde dziecko miało
możliwość zarówno przygotowania
produktów, pysznych sosów z jogurtu,
posmakowania różnych rodzajów sałat i
degustacji stworzonych przez siebie potraw.

29 października wychowankowie
Ognisk TPD z terenu gminy Maszewo wraz
z uczniami Szkoły Podstawowej w
Maszewie wybrali się na Warsztaty
Kulinarne „Smaki jesieni”. Warsztaty
odbyły się w Warszawie, w Pracowni Efekt
Domina, w ramach Projektu "Żółty
Talerz", realizowanego przez TPD. Wizyta
zaczęła się od krótkiej teorii na temat
zdrowego żywienia oraz o dobrym wpływie
warzyw na nasz organizm. Gospodarzami
Warsztatów byli: Jasiek Kuroń z małżonką
Anetą. Na początek dzieci, oczywiście pod
bacznym okiem fachowców, upiekły

Na zakończenie Warsztatów każdy młody
kucharz otrzymał z rąk Mistrza Jaśka
pamiątkowy dyplom z autografem Państwa
Kuroniów. Okazało się, że Warsztaty
Kulinarne to wspaniała przygoda zarówno
dla dzieci jak i dla dorosłych. Korzystając z
okazji, że Warsztaty były w Warszawie, nie
mogliśmy odmówić sobie krótkiego
zwiedzania. Uczestnicy wycieczki
odwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza,
zwiedzili Pałac Kultury i Nauki. Niektórzy
wjechali na taras widokowy na najwyższym
piętrze PKiN.

30 października był bardzo ważnym
dniem dla Przedszkola Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” w Suchaniu.
Wszystkie dzieci, czyli 65
przedszkolaków, zostały oficjalnie
pasowane na „starszaków” i
„przedszkolaków.” Pasowania dokonali:
burmistrz Suchania Stanisława Bodnar
oraz prezes Zachodniopomorskiego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zygmunt
Pyszkowski. Uroczystość odbyła się w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w
Suchaniu, w której mieści się nasze
Przedszkole.

Goście i rodziny naszych
przedszkolaków przybyli tłumnie, aby
zobaczyć pierwsze występy artystyczne
swoich pociech. Dzieci zaprezentowały
piosenkę w języku angielskim pt. „Rain,
rain…”, „Marsz przedszkolaków”,
piosenkę o czerwonym jabłuszku i
kolorowych listkach oraz wyrecytowały
wierszyki o jesiennej tematyce. Po
występie artystycznym przedszkolaki
odpoczęły przy słodkim poczęstunku,
przygotowanym przez rodziców w
przedszkolu. To była pierwsza
uroczystość w nowym roku
przedszkolnym, kolejna już w styczniu, z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Serdecznie
zapraszamy do Suchania.

Przedszkole w Suchaniu działa w
ramach Projektu „Przedszkolaki w gminie
Suchań-jest nas więcej”,
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Katarzyna Dąbek,
Przedszkole TPD „Słoneczko” w Suchaniu

Barbara Kubat,
kierownik-wychowawca ŚOW Maszewo
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XVIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów ZOR TPD w Szczecinie
Podsumowanie kadencji, nowe wybory, zmiany i odznaczenia
ciąg dalszy ze str. 1.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz
Marzenna Marciniuk pełnomocnik
dyrektora Zachodniopomorskiego
Oddziału PFRON w Szczecinie.
Podczas części oficjalnej Zjazdu
wręczone zostały odznaczenia, medale i
okazjonalne statuetki.
1. Godność Przyjaciel Dziecka
otrzymali: Zygmunt Pyszkowski prezes
Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału
Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Szczecinie oraz Teresa
Czaplińska prezes Oddziału Powiatowego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Połczynie
Zdroju.
2. Medal Pamiątkowy z okazji
Jubileuszu 100-lecia TPD otrzymali:
Krystyna Lembowicz wieloletni działacz
Oddziału Powiatowego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Połczynie Zdroju,
Magdalena Kochan poseł na Sejm RP,
Jacek Janiak dyrektor Domu Kultury
Słowianin, organizator Międzynarodowego Dnia Dziecka w Szczecinie „Brzdąc”,
Anna Rąbel dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urszula Pańka dyrektor
Zachodniopomorskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, Anna Nadolna
wieloletnia działaczka Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego TPD
oraz Małgorzata Moś członek Zarządu

Związku Nauczycielstwa Polskiego i
pracownik naukowy Uniwersytetu
Szczecińskiego.
3. Odznakę Przyjaciel Dziecka TPD z
okazji Jubileuszu 100-lecia TPD otrzymali:
Jan Marcinkowski i Renata Bujak
zasłużeni działacze TPD, Bogdan
Kuźmiński inspektor Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie, od wielu lat współpracujący z
Rzecznikiem Praw dziecka TPD w ramach
Ośrodka Mediacyjno-Interwencyjnego
Zachodniopomorskiego Oddziału
Regionalnego TPD, Marzenna Marciniuk
pełnomocnik Zachodniopomorskiego
Oddziału PFRON.
4. Statuetki „Przyjaciel Dziecka” z okazji
Jubileuszu 100-lecia TPD otrzymały
instytucje: Zachodniopomorski Oddział
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz Zachodnio-

pomorskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli.
Całość imprezy uświetniły występy
wychowanków z przeszkoli TPD.
Po wystąpieniach oficjalnych nastąpiła
część robocza z udziałem 45 delegatów na
Zjazd, podczas której podsumowano
osiągnięcia ustępującego Zarządu,
wybrano komisje: mandatową, wyborczą,
skrutacyjną oraz wnioskową. Poprzez
głosowanie wybrano nowy Zarząd.
Prezesem na nowa kadencję Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci ZOR powołano
Zygmunta Pyszkowskiego, któremu
gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w
kolejnych latach trudnej, lecz fascynującej
pracy. Nowością tego Zjazdu było
powołanie pięciu Komisji działających
przy Zarządzie, których zadaniem będzie
działalność w obszarze Placówek Wsparcia
Dziennego, Placówek Specjalistycznych,
Szkolnych Kół TPD, przedszkoli oraz
promocji. Powołano także Lidię Dzwinkę
na nową kadencję Rzecznika Praw Dziecka
TPD ZOR w Szczecinie.
Za nami XVIII Zjazd SprawozdawczoWyborcza, odznaczenia i podziękowania
dla najbardziej zasłużonych. Przed nowym
Zarządem czas wytężonej pracy. Życzymy
wszystkim wielu sukcesów w działaniach
na rzecz dzieci.
Magdalena Wilk,
koordynator ŚOW TPD w Szczecinie

Przyjaciele Dzieci świętowali w Stargardzie swoje 100-lecie
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to
ogólnopolska organizacja, która już od stu
lat działa na rzecz najmłodszych oraz ich
rodzin. W Stargardzie TPD prowadzi 3
placówki wsparcia dziennego. Na terenie
powiatu pod szyldem TPD funkcjonuje 39
świetlic środowiskowych i 9 przedszkoli.
Podczas uroczystej gali 100-lecia w
Stargardzkim Centrum Kultury, na Dużej
Scenie, była okazja, by podsumować
bogatą i różnorodną działalność
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którego
działacze ze szczególną wrażliwością
podochodzą do spraw, problemów i
potrzeb najmłodszych mieszkańców
Stargardu oraz całego Powiatu
Stargardzkiego.
W jubileuszowym spotkaniu Przyjaciół
Dzieci uczestniczyli: starosta stargardzki
Iwona Wiśniewska, wicestarosta
stargardzki Joanna Tomczak oraz zastępca
prezydenta Stargardu Ewa Sowa. Setną
rocznicę TPD świętowali również: wójt
Gminy Stargard Jerzy Makowski,
burmistrz Ińska Jacek Liwak, burmistrz
Suchania,Stanisława Bodnar oraz
burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak.
Obecni byli też radni miejscy i powiatowi, a
także przedstawiciele instytucji, stale
współpracujących z TPD. Za codzienne
wsparcie oraz działania na rzecz dzieci,
dziękował wszystkim zebranym Zygmunt
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Pyszkowski prezes Zachodniopomorskiego
Oddziału Regionalnego TPD. Przypomniał
również, że dzięki owocnej współpracy z
samorządami gmin, placówki TPD
funkcjonują w Dobrzanach, Ińsku,
Suchaniu, Marianowie i Chociwlu.
Gala 100-lecia TPD sprzyjała również
okazji do podziękowań, przekazania listów
gratulacyjnych i odznaczeń osobom
zasłużonym w działalności na rzecz dzieci.
Dla wyróżnionych przez TPD, szczególne
znaczenie miała odznaka Przyjaciel Dziecka
przyznawana za wieloletnią współpracę.
Wiele wzruszeń i radości zebranym
zapewnili także najmłodsi wychowankowie
Placówek Wsparcia Dziennego, Świetlic
Środowiskowych i Przedszkoli, którzy na
Dużej Scenie zaprezentowali swoje
umiejętności taneczne, aktorskie i wokalne.

Duże zainteresowanie budziła również
ekspozycja w holu SCK poświęcona historii
TPD, pod sugestywnym hasłem: „100 lat z
nami”. Miły akcent jubileuszu stanowiła
też informacja, że prowadząca
jubileuszowa galę w SCK, Roksana
Janowicz, decyzją zachodniopomorskiego
zarządu TPD została powołana na
stanowisko dyrektora Placówek Wsparcia
Dziennego w powiecie stargardzkim.
Na TPD mogą liczyć zwłaszcza rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
Organizacja niesie również pomoc
dzieciom niepełnosprawnym oraz ich
rodzinom. Oprócz 3 placówek
funkcjonujących w Stargardzie, TPD
zajmie się też prowadzeniem żłobka, jaki
Miasto planuje otworzyć w nowo
budowanym bloku mieszkalnym na
Osiedlu Lotnisko. W prowadzonych przez
siebie placówkach działacze TPD
zapewniają wychowankom warunki do
nauki, terapii oraz zajęć rekreacyjnych i
sportowych. Współpracują także stale z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
we wszystkich tych sprawach kierując się
jedynym kryterium, jakim jest dobro i
szczęście dziecka. To kryterium będzie
obowiązywać dalej, co najmniej przez
następne sto lat ...
Oficjalny profil Powiatu Stargardzkiego na FB
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Koszalińska Gala 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Ponad trzy godziny emocji, sześć
odsłon muzycznych, 550 gości w
największej sali koncertowej w
mieście, 78 osób i 11 instytucji
wyróżnionych odznaczeniami i
medalami, 100 młodych
wykonawców na scenie, wyjątkowy
koncert formacji Osada Jazz Trio –
tak koszaliński oddział Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci (TPD) świętował –
19 października br. – 100-lecie
powstania organizacji.

W Filharmonii Koszalińskiej pojawiło
się 550 osób, które przyjęły zaproszenie na
galę. Potężna sala koncertowa została
wypełniona do ostatniego miejsca. W
progach gmachu, położonego w
centralnym miejscu pięknego parku
miejskiego, wszystkich witali: Henryk
Zabrocki, prezes koszalińskiego oddziału i
Wanda Kielar, długoletnia sekretarz
zarządu. Każdy uczestnik mógł stanąć
przed obiektywem aparatu Aleksandra
Andrzejewskiego i sfotografować się na
ściance okolicznościowej. Organizatorzy
poprosili gości, żeby – zamiast
zwyczajowych kwiatów – przynieśli książki
dla dzieci i młodzieży.

Uroczystość została podzielona na kilka
części. Całość z lekkością i poczuciem
humoru poprowadzili: Katarzyna Radko,
dyrektor Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Starych Bielicach i
wiceprezes oddziału oraz Bartosz
Zabrocki, dyrektor placówek i wiceprezes
Zachodniopomorskiego Oddziału
Regionalnego TPD w Szczecinie. W
pierwszej części odbył się pokaz filmu o
TPD, przygotowanego przez Marcina
Golika i niezwykły performance gościa
specjalnego – Sary Rokosz, amerykańskiej
tancerki i terapeutki, która za tło występu
przyjęła, wyświetlane na telebimie, prace
malarskie i rzeźbiarskie męża, Edwarda.

Po występie, prowadzący powitali gości:
parlamentarzystów, samorządowców:
wójtów, burmistrzów i prezydentów,
przedsiębiorców, duchownych, ludzi
kultury, nauki, przedstawicieli urzędów,
instytucji, służb, szkół i innych organizacji,
rodziców i opiekunów dzieci, byłych
wychowanków placówek, nestorów
tepedowskich, w tym byłych prezesów
oddziału, działaczy byłych i aktywnych,
pracowników i współpracowników,
pedagogów, psychologów, terapeutów,
nauczycieli, wychowawców oraz
przedstawicieli Zarządu Głównego w
Warszawie i Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w
Szczecinie.
Na drugą część gali złożyły się występy
podopiecznych placówek TPD, w tym:
artystów z ogniska „Zacisze” (opiekun:
Beata Gidaszewska) i ogniska „Północ”
(Monika Korpowska), przedszkolaków z
Drzonowa (Ewelina Łuk) i Starego Borku
(Weronika Bagińska), wokalistek:
Michaliny Radiun z „Zacisza” (piosenka
„Jaki piękny świat” z repertuaru Alicji
Majewskiej) i Julii Rakocy z „Północy”
(„Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena)
oraz Kaji Janowskiej z podszczecińskich
Dobrzan („Dzieci malarzy” Natalia
Przybysz).

Barwne, energiczne i starannie
przygotowane występy młodych i
najmłodszych artystów przeplatały
wręczenia kolejnych odznaczeń w siedmiu
kategoriach: Godność „Przyjaciela
Dziecka”, Specjalna Odznaka i Złota
Odznaka „Przyjaciel Dziecka” oraz Medal z
okazji 100-lecia TPD, odznaczenie „Serce na
dłoni” dla osób zajmujących się dziećmi z
niepełnosprawnością intelektualną, witraż
– Odznaka „Przyjaciel Dziecka” dla
instytucji i organizacji pozarządowych za
szczególny wkład w pracę z dziećmi i
Certyfikat Anioła – „Anioły są wśród nas”.
Tytuły wręczali: Henryk Zabrocki i Wanda
Kielar oraz Antoni Szarmach,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
oddziału i Zygmunt Pyszkowski, prezes
Zachodniopomorskiego Oddziału
Regionalnego TPD w Szczecinie i
wiceprezes Zarządu Głównego w
Warszawie.

Przemawiający nieco później Zygmunt
Pyszkowski, oznajmił: – Po obejrzeniu
występów najmłodszych chciałoby się
powiedzieć: „Sto lat, a jaka moc!”. To, że
towarzystwo działa od stu lat jest również
waszą zasługą – zwrócił się do wszystkich
zgromadzonych na sali. – Dzisiaj, jak na
przykład w latach przed- lub
powojennych, nie tworzymy kuchni
mlecznych, lecz – wskazał na scenę –
pomagamy najmłodszym rozwijać ich
talenty.
– Wchodząc w nowe stulecie warto
pamiętać, że tak, jak sto lat temu były
dzieci wojny, tak teraz walczymy o
powrót siedemdziesięciu pięciu tysięcy
dzieci z pieczy zastępczej do rodzin
biologicznych – dodał wiceprezes ZG. –
Tak! Większość z nich ma rodzinę
naturalną. Ogromne to wyzwanie jest
jeszcze przed nami.
Finał był dla wszystkich i ze wszystkimi.
W ten sposób, po raz pierwszy publicznie,
wybrzmiał hymn TPD z tekstem Zbigniewa
Janiszewskiego, dziennikarza, na co dzień
redaktora technicznego miesięcznika
„Świat Dziecka” i muzyką Macieja OsadySobczyńskiego, muzyka, kompozytora i
aranżera, który w placówkach prowadzi
zajęcia muzyczne.
Część trzecia gali należała do gości,
którzy z okazji rocznicy złożyli życzenia
organizacji, reprezentowanej na scenie i
poza nią przez Henryka Zabrockiego. Były
również krótkie filmy z gratulacjami, które
specjalnie na tę okazją nagrali telefonami
komórkowymi: wokalistka Margaret,
Marek Michalak, były Rzecznik Praw
Dziecka, aktorka Ewa Błaszczyk,
instrumentaliści, którzy wystąpili w
ubiegłorocznej edycji koncertu „TPD –
dziękuje Przyjaciołom!”, muzycy formacji
Mr. Zoob i wokalistka Lidia Stanisławska.
Po przemówieniach, gratulacjach i
życzeniach rozpoczął się wyjątkowy
koncert „Bergamuty – Berganuty” w
wykonaniu Osada Jazz Trio w składzie:
Ewa Osada-Sobczyńska, śpiew; Marcin
Fijałkowski, saksofon; Maciej OsadaSobczyński, instrumenty klawiszowe.
Gala odbyła się pod patronatem
honorowym wicemarszałka
zachodniopomorskiego Tomasza
Sobieraja oraz prezydenta Koszalina
Piotra Jedlińskiego. Wydarzenie wsparł
finansowo Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego.
Magdalena Grzybowska
Fot. Aleksander Andrzejewski
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Szkolenia w Łukęcinie Spotkania kadry przedszkolnej TPD
W ramach realizacji zadania
finansowanego ze środków Gminy-Miasto
Szczecin, pt.: „Trening umiejętności
wychowawczych - z uwzględnieniem
problematyki dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym oraz przemocy”,
zorganizowano trzy weekendowe
szkolenia. Szkolenia skierowane były do
wychowawców i specjalistów
zatrudnionych w Centrum Opieki nad
Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza
w Szczecinie. Uczestnicy mogli wzbogacić
swoje techniki wychowawcze w pracy z
dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem
alkoholowym i doświadczających
przemocy. Szkolenia zostały
zorganizowane w Ośrodku
Wypoczynkowym „Wielki
Błękit” w Łukęcinie, w
terminach: 13-15 i 20-22
września oraz 25-27
października.

Spotkanie organizacyjne.
12 października odbyło się spotkanie
kadry przedszkolnej TPD. Dzięki burzy
mózgów dopracowaliśmy szczegóły zadań
do zrealizowania na przyszły rok.
Omówiliśmy priorytety, zadania i
podstawowe cele, realizację zamierzeń,
planowany kalendarz wycieczek, imprez i
uroczystości, przydział zadań dodatkowych,
zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci
prowadzonych przez nauczycieli, plan
współpracy z rodzicami oraz środowiskiem
lokalnym. Staraliśmy się zwrócić uwagę na
ciekawe sposoby organizowania aktywności
dziecka. Na spotkaniu poruszyliśmy temat
organizowania zespołowej pracy
nauczycieli, doskonalenia stosowanych
metod i form współpracy. Skupiliśmy się na
modyfikowaniu i wzbogacaniu oferty zajęć
edukacyjnych w przedszkolach oraz
omówiliśmy metody ich wdrażania.

Agnieszka Witkowska-Kostaś,
TPD ZOR Szczecin

Kinga Lawendowska,
koordynator przedszkoli TPD ZOR Szczecin

PODARUJ 1% PODATKU

Aktywnie
w ŚOW Benice
Październik dla dzieci z Placówki TPD w
Benicach był pracowitym miesiącem.
Przygotowaliśmy nowe, jesienne
dekoracje, które ozdobiły nasze okna.
Robiliśmy sówki z tektury falistej, czyli
upominki z okazji Dnia Nauczyciela oraz
piekliśmy słodkie gofry. Ostatnio, w
związku ze zbliżającym się Świętem
Zmarłych, przygotowywaliśmy, wraz z
rodzicami, piękne stroiki na groby naszych
bliskich.

Awanse zawodowe.
Również 12 października odbyły się
awanse zawodowe na stopień nauczyciela
kontraktowego. Nauczyciel stażysta ma
bardzo trudne zadanie, ponieważ musi
zdobyć zaufanie nie tylko nauczycieli, ale
przede wszystkim swoich podopiecznych
oraz rodziców. Po ukończeniu stażu
przychodzi czas na ocenę, czy nauczyciel
dobrze wykonał swoje zadania i następuję
decyzja, nadania stopnia
nauczyciela
kontraktowego bądź nie. Komisja
kwalifikacyjna dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela kontraktowego zapoznaje się
wcześniej z oceną dorobku zawodowego i
sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju
zawodowego oraz odpowiednio
przeprowadza rozmowę, podczas której
nauczyciel może otrzymać awans.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zachodniopomorski Oddział Regionalny

www.tpd.szczecin.pl

KRS 0000133561
0000133561

Jesienna
Chwarstnica

Dyniowo w ŚOW
w Barnisławiu

Dzieci z Przedszkola TPD w Chwarstnicy
wybrały się do lasu w poszukiwaniu jesieni.
Podczas wycieczki do lasu dzieci znalazły:
szyszki oraz piękne liście, które Pani Jesień
pomalowała na różne kolory. Wśród
znalezisk było również wiele rodzajów
grzybków.

W Środowiskowym Ognisku
Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Barnisławiu odbyły się warsztaty
artystyczne. W czasie warsztatów dzieci
wycinały halloweenowe dynie oraz został
zorganizowany konkurs na najładniejszy
rysunek dyni. W tym dniu zrobiło się u nas
bardzo pomarańczowo.
ŚOW TPD Benice
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Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy

Marta Pawłowska,
ŚOW TPD Barnisław
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Szkolne Koła TPD Warsztaty dla rodziców w Świnoujściu
informatyczne oraz specjalistyczne:
w Szczecinie
16 października, w siedzibie TPD ZOR w
Szczecinie odbyło się spotkanie opiekunów
Szkolnych Kół TPD. Celem spotkania było
omówienie i podjęcie działań na nowy rok
szkolny. Opiekunowie podzielili się swoimi
dokonaniami. I tak SP 5 szkolne koło TPD
wspólnie z Radą Osiedla zorganizowało Festyn
Osiedlowy. Ponadto w dniach 23-25
października zorganizowano wystawę
”Warzywny Stworek” cieszącą się dużym
zainteresowaniem, pod kierownictwem Anny
Jakubiak, opiekuna Koła TPD. Ponadto
opiekun SP 28 Teresa Jastrzębska, kierująca
kołem TPD, zachęcała do działań, które sama
realizuje, czyli do odwiedzin chorych dzieci w
szpitalach, przekazywanie książek, zbieranie
zakrętek na szczytny cel itp.
W SP 7, opiekun Katarzyna Jurkowska
zapowiedziała na listopad zorganizowanie w
szkole kiermaszu charytatywnego.
Opiekunowie Szkolnych Kół TPD: Ewa Trych
SP 74, Agnieszka Pieprzyk SP 37, Karolina
Matlingiewicz SP45, Dorota Ślazyk SP16 oraz
Joanna Bugiel SP 55 zaakceptowały propozycję
wspólnego kiermaszu. Z zainteresowaniem
przyjęły propozycje działań, w tym trwający
konkurs plastyczny TPD pt.: ”Piękna moja
ojczyzna-wspomnienia z wakacji”.
Gościem spotkania był prezes TPD ZOR w
Szczecinie Zygmunt Pyszkowski, który po
omówieniu historii powstania, działania w 100letniej historii TPD, wręczył opiekunom
Szkolnych Kół legitymacje członkowskie TPD.
Serdecznie gratulujemy i do następnego
spotkania.
Róża Uścinowicz,
koordynator Szkolnych Kół TPD w Szczecinie

Wizyta na Poczcie
W październiku dzieci z grupy "Żabek" z
Przedszkola TPD w Chwarstnicy wybrały
się do Gryfina, na Pocztę. Celem wycieczki
było zapoznanie dzieci z Urzędem
Pocztowym oraz pracą listonosza. Dzieci
poznały zakres usług pocztowych, zadania
jakie spełnia ten Urząd w naszym życiu oraz
dowiedziały się jak potrzebna i
odpowiedzialna jest praca listonosza.
Przedszkolaki poznały logo Poczty oraz
oglądały różnorodne przekazy pocztowe.
Poznały drogę listu, paczki i innych
przesyłek. Wizyta na Poczcie była również
dobrą okazją do utrwalenia nawyku
kulturalnego zachowania się w miejscu
publicznym. Na zakończenie, w
podziekowaniu za miłą wizytę, dzieci
wręczyly urzędnikom pocztowym
własnoręcznie wykonany upominek.

Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
Nr 2 TPD w Świnoujściu jest Specjalistyczną
Placówką Pobytu Dziennego dzieci i
młodzieży. Zapewniamy naszym
podopiecznym opiekę wychowawczą,
pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych
trudności życiowych i rodzinnych.
Oferujemy zajęcia rozwijające
zainteresowania i uzdolnienia, sportowe,

socjoterapeutyczne, logopedyczne i
korekcyjno-kompensacyjne. Ściśle
współpracujemy z rodzicami i opiekunami
prawnymi dzieci, zawsze kierując się
dobrem i poszanowaniem ich praw. W
ramach realizowanego Projektu „Dziecko
w domu - należne miejsce”
zorganizowaliśmy kolejne spotkanie dla
rodziców, w trakcie którego poruszone
zostały aspekty związane z zagrożeniami
nadużywania substancji psychoaktywnych
przez młodzież. Uczestnicy warsztatów
zostali poinstruowani na co powinni
zwrócić szczególną uwagę w zachowaniu
dziecka, dowiedzieli się również jak
powinni rozmawiać z dojrzewającym i
zbuntowanym nastolatkiem. Realizując
zadania z zakresu szeroko pojmowanej
profilaktyki staramy się edukować, a tym
samym uczulać rodziców na zagrożenia z
jakimi może się zetknąć młody człowiek.

Marlena Więckowska,
Placówka Specjalistyczna TPD nr 2, Świnoujście

Działalność ŚOW TPD w Sadlnie
W swojej działalności ŚOW TPD w
Sadlnie organizuje dla swoich
wychowanków zajęcia kulinarne oraz
plastyczne. Podczas zajęć kulinarnych
dzieci poznają tajniki gotowania oraz
zdrowego odżywiania się. Jednak to
prawda, że samodzielnie przygotowany
podwieczorek smakuje lepiej. Natomiast
podczas zajęć plastycznych dzieci
wykonują wesołe pacynki. Kolorowe
zwierzaki, poruszane sznurkami, stanowiły
doskonały punkt zabawy w przedstawienie.
Z okazji Sprzątania Świata
wychowankowie ŚOW TPD w Sadlnie, wraz
z wychowawcą, wybrali się na uprzątnięcie
terenu wokół Placówki. Była to świetna
okazja na integrację oraz wspólną zabawę.
W nagrodę za ciężką pracę została
upieczona pizza. Choć na dworze deszcz i
zimno to wychowankowie ŚOW TPD w

Sadlnie wiedzą, że zawsze mogą liczyć na
aktywnie spędzone popołudnie. Tym
razem p. Beata zaprosiła wychowanków
do wspólnego ćwiczenia zumby oraz
śnieżnej bitwy kulkami zrobionymi ze
starych gazet. Było wesoło i zabawnie.
Beata Gliszczyńska,
ŚOW TPD Sadlno

Wieści z ŚOW TPD we Włodarce
W ŚOW TPD we Włodarce dzieci,
podczas zajęć, miały okazję wykonać masę
"slime", która cieszy się wielkim
powodzeniem. Zabawa masą "slime" to
dobre ćwiczenie motoryki małej oraz
świetna zabawa.

W ostatnim czasie świętowaliśmy "Dzień
Pszczółki Mai". Z tej okazji dzieci czytały
książkę "Przygody Pszczółki Mai",
przypomniały sobie, w jaki sposób należy
dbać o pszczoły oraz o ich pożyteczności. Nasi
wychowankowie wykonali pracę plastyczną z
rolek od papieru "Wesoła Pszczółka".

Agnieszka Szkarapata,
ŚOW TPD we Włodarce
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Imprezka
u Pani Dyni

Halloween w Storkowie
Jak co roku, w naszym Ognisku w
Storkowie, obchodziliśmy święto
Halloween. Głównym symbolem święta
jest wydrążona i podświetlona od środka
dynia z wyszczerbionymi zębami.
Wychowankowie chętnie uczestniczyli w
zajęciach, na których mogli zrobić straszne
czarne pająki, koty i dynie na patyczkach.

Zrobiliśmy także zabawną czarownicę
siedzącą na krześle. Było bardzo, bardzo
wesoło, a wychowankowie mieli przy tym
dużo radochy. Nigdy nie zapomnę ich
roześmianych twarzy.
Katarzyna Żelisko,
ŚOW TPD Storkowo

Halloween we Włodarce

Jesień daje różne dary, także piękne,
pomarańczowe dynie. Z tej okazji, w
Przedszkolu TPD w Chwarstnicy, bawiliśmy
się z dyniami. Były zawody w turlaniu dyni,
określaniu jej wielkości, koloru, ciężaru,
segregowaniu dyń, liczeniu oraz oglądaniu
pestek dyniowych. Na koniec upiekliśmy
pyszne ciasto dyniowe, którym
poczęstowaliśmy naszych rodziców.
Dziękujemy rodzicom za piękne dynie.

Pod koniec października przypada
Halloween. Z tej okazji dzieci, i nie tylko,
postanowiły przebrać się i zebrać trochę
słodkości od mieszkańców wsi. Przez cały
tydzień czytaliśmy książkę pt.: "Trzy małe
czarodziejki" oraz wykonywaliśmy
wizerunki ich oraz ich chatki. Przed
zabawą halloweenową została
udekorowana sala. Wieczór minął w
radosnej atmosferze.
Agnieszka Szkarapata,
ŚOW TPD we Włodarce

Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy

Modelarz Mateusz Podnosimy kompetencje zawodowe

W ŚOW „Delfinki” na szczecińskich
Pomorzanach odbywają się zajęcia
modelarskie. Na zajęcia, od dłuższego
czasu uczęszcza Mateusz Olechny, który
bardzo polubił ten rodzaj spędzania
wolnego czasu. Ostatnim dziełem
Mateusza jest polski, lekki czołg pływający
PZInż.130 z Małego Modelarza.
Serdecznie gratulujemy Mateuszowi jego
wspaniałej pasji oraz ciekawego modelu.
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Magdalena Wilk, kier. ŚOW TPD
„Delfinki”, Szczecin, ul. 9 Maja 17

W październiku szczecińscy pedagodzy mieli
okazję uczestniczyć w szkoleniu dla kluczowych
pracowników systemu wsparcia rodziny
realizowanego w ramach Projektu
„Samodzielni - kompleksowy system wsparcia
dziecka i rodziny w Szczecinie”
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Szkolenie zorganizowane zostało przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR, a odbyło
się w malowniczej miejscowości nadmorskiej
Łukęcin, w Ośrodku Wypoczynkowym „Wielki
Błękit”. W ramach realizacji zadania
publicznego w szkoleniu wzięło udział łącznie
30 osób podzielonych na dwie grupy. Zajęcia
trwały łącznie 22 godziny lekcyjne. Celem
przeprowadzonego szkolenia było podniesienie
kwalifikacji zawodowych kluczowych
pracowników systemu wsparcia rodziny w
zakresie poradnictwa pedagogicznego,
psychologicznego, a także prawnego z zakresu
wsparcia rodziny. Program szkolenia
obejmował szeroki zakres wiedzy dotyczącej
między innymi: podstaw dialogu
motywacyjnego, przepisów prawa w zakresie
wsparcia rodziny, ustawy o pomocy społecznej,
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, Kodeksu Rodzinnego i
Opiekuńczego, skutecznej komunikacji,
konstruowania diagnozy sytuacji rodziny pod
kątem tworzenia planu pracy z rodziną.

Uczestnikami szkolenia byli: pracownicy
socjalni zatrudnieni w Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie, pedagodzy z Centrum
Opieki nad Dzieckiem, asystenci rodziny
zatrudnieni w MOPR oraz kadra Placówek
Wsparcia Dziennego funkcjonujących na
terenie Szczecina. Wspólny pobyt tak wielu
przedstawicieli różnych instytucji, których
wspólnym celem jest wsparcie dziecka i
rodziny, był idealnym pretekstem do
lepszego poznania się, wymiany
doświadczeń oraz integracji. Wszyscy
uczestnicy zgodnie przyznali, że tego rodzaju
inicjatywy są bardzo potrzebne i mają
ogromny wpływ na podniesienie jakości
wykonywanych działań na rzecz rodzin
objętych wsparciem.

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

Magdalena Wilk,
koordynator pedagogów rodzinnych
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Projekt
Akademia Rodzinna
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zachodniopomorski Oddział Regionalny w
Szczecinie realizuje na terenie 6 powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego
Projekt "Akademia Rodzinna". Projekt
będzie realizowany do końca listopada
2019 r. Zadanie publiczne jest
współfinansowane ze środków
otrzymanych z budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego i zakłada objęcie
wsparciem 60 rodzin z terenu
województwa, w tym: 60 osób dorosłych
(opiekunów prawnych) oraz 90 dzieci z
tych rodzin w wieku 6-15 lat, objętych
wsparciem w ramach 5 Placówek Wsparcia
Dziennego i 1 Ośrodka Wsparcia Rodziny.

Do realizacji Projektu przystąpiły: ŚOW
Barnisław gm. Kołbaskowo, ŚOW
Dobrzany, ŚOW Chomino gm. Świerzno,
ŚOW Kłodkowo gm. Trzebiatów, ŚOW
Maszewo oraz OWR Połczyn Zdrój. Celem
Projektu jest poprawa kondycji 60 rodzin
przeżywających trudności w sprawowaniu
opieki nad dzieckiem. W ramach Projektu
zorganizowano, w lipcu i sierpniu, wyjazdy
w ramach Letniej Akademii Rodzinnej. W
Placówkach odbywają się zajęcia z zakresu
komunikacji i spędzania czasu wolnego.
Agnieszka Witkowska-Kostaś,
koordynator Projektu
„Akademia Rodzinna”

Zajęcia Taneczne w gminach:
Dobrzany i Kołbaskowo
W ramach Zajęć Tanecznych,
finansowanych ze środków Fundacji Pepco,
organizowana jest nauka tańca w
Placówkach Wsparcia Dziennego na terenie
gmin: Dobrzany i Kołbaskowo. Nauka
prowadzona jest w zakresie tańców
latynoamerykańskich oraz standardowych.
Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu,
po 2 godziny. Dzieci mocno uwrażliwiły się
na muzykę, zdecydowanie poprawiły swoją
koordynację ruchową oraz zwiększyło się
poczucie rytmu.
Szczecinie, Finał WOŚP, Koncert
Profilaktyczny "II Dobrzański Dzień Walki
z Uzależnieniami".
Na terenie gminy Dobrzany jest to
jedyny zespół taneczny. W Projekt bardzo
zaangażowani są również rodzice. Dzięki
temu zauważa się integrację społeczną. Na
rodziców można liczyć w każdej chwili,
chętnie pomagają w przewożeniu dzieci,
pieczeniu ciast na zajęcia itp. W ramach
Projektu zakupiono sprzęt grający w
postaci kolumny oraz mikrofonów.
Grupa potrafi bezbłędnie wykonać i
powtórzyć układy taneczne, których do tej
pory się nauczyła. Ponadto grupa jest
bardzo zgrana, zacieśniły się więzi i
nawiązały się nowe przyjaźnie. Dzieci są
odważniejsze i bardzo chętnie prezentują się
na wszelkiego rodzaju uroczystościach, na
których występują. Zdecydowanie
poprawiła się pewność siebie, co wpływa na
jakość tańca. Trenerka prowadzi zajęcia z
dużym zaangażowaniem i konsekwencją, co
powoduje, że grupa jest bardzo
zdyscyplinowana oraz darzą trenerkę
ogromnym szacunkiem, zaufaniem oraz
sympatią. Grupa współdziała ze sobą oraz
pracuje na wspólny sukces.
Jak do tej pory dzieci miały okazję
zaprezentować swoje umiejętności na
takich imprezach jak: odpust w
Dobrzanach, Turniej Mikołajkowy w

Warsztaty budowy karmników

Ogromne zainteresowanie,
zaangażowanie sztabu ludzi i dzieci oraz
wypracowane umiejętności taneczne
wskazują na to, iż jest ogromna chęć
kontynuacji zajęć. Zespół WIR to jedyna
grupa taneczna, która godnie reprezentuje
firmę PEPCO, a także Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci. W związku z powyższym
prosimy oraz zgłaszamy gotowość do
kontynuacji Projektu. Dziękujemy za
dotychczasowe zajęcia: dzieci, rodzice,
kadra TPD Dobrzany.
Roksana Janowicz,
dyrektor TPD w gm. Dobrzany

Opieka nad pieskami
W listopadzie Przedszkole w
Chwarstnicy odwiedziła pani Jola
Witowska z pieskiem Kropkiem. Podczas
zabaw, konkursów i zagadek przekazała
nam dużo ważnych wiadomości o opiece
nad zwierzętami.

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia
Miłośników Kolei Wąskotorowych
SEMAFOR w Ińsku wychowankowie ze
Placówek Wsparcia Dziennego TPD ze
Storkowa oraz z Ińska mogli uczestniczyć
w ,,Warsztatach budowy karmników".
Wychowankowie mieli okazję świetnie się

sprawdzić i pobawić podczas
samodzielnego skręcenia karmników, które
później zabrali do swoich domów.
Skorzystaliśmy również ze słodkiego
poczęstunku oraz zjedliśmy po kiełbasce z
grilla. Wszyscy wrócili zadowoleni.
Katarzyna Żelisko,
ŚOW TPD Storkowo

Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy
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