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Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 
ul. Garbary 97/8 
61-757 Poznań 
tel. (0-61) 855-22-78 
E-mail kopd@kopd.poznan.pl 
www.kopd.poznan.pl 
PKO BP S.A. 
29 1020 4027 0000 1802 0356 9795 

 
Forma prawna: STOWARZYSZENIE 
Numer KRS: 0000146124 
NIP: 778-13-58-673 
REGON: 639612228 
Bank i numer konta: PKO BP S.A.  
29 1020 4027 0000 1802 0356 9795 

ZARZĄD 
 
Beata Kolska – Lach 
przewodnicząca TKOPD w Poznaniu 
 
Jolanta Graczyk – Öğdem 
 wiceprzewodnicząca  TKOPD w 
Poznaniu  
 
Katarzyna Kledzik – Balicka 
 członek Zarządu TKOPD w Poznaniu 

 

 

 

Siedziba TKOPD mieści się w kamienicy  na rogu 
ulicy Garbary i Grochowe Łąki  
(przy tzw. Starej Rzeźni), niedaleko Dworca 
kolejowego Poznań-Garbary. 

Dojazd: 
Tramwaje linii: 1, 4, 8 (przystanek Małe Garbary) 
Autobusy linii: 51, 60, 63, 67, 70, 74, 83, 90 
(przystanek Małe Garbary) 

       

  
TKOPD zajmuje dwa lokale w kamienicy przy ul. Garbary 97, na parterze i na III piętrze. 
Dzięki wsparciu finansowemu instytucji i sponsorów w maju 2008 r. ukończono 

kompleksowy remont lokalu nr 2.  
Dolny lokal przeznaczony jest na spotkania z Beneficjentami, do pracy psychologiczno- 

terapeutycznej, obserwacji spotkań rodzin, prowadzenia przesłuchań małoletnich oraz do działalności 
szkoleniowej. 

Wszystkie pomieszczenia w lokalu 2 przystosowano i wyposażono stosownie z prowadzoną 
działalnością.  

Dwa pokoje przeznaczone na prowadzenie badań psychologicznych połączone są tzw. lustrem 
weneckim, dzięki czemu możliwa jest obserwacja przebiegu spotkań. Pokój dziecięcy  wyposażony jest w 
kolorowe, wielofunkcyjne, estetyczne i przede wszystkim bezpieczne oraz dostosowane do rozwoju 
dziecka zabawki oraz gry (przeznaczone dla grup wiekowych od 1 roku do 16 lat), co sprzyja swobodnej i 
przyjaznej atmosferze spotkań.  
 Otwarty w maju 2008 roku Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci wyposażony jest w 
profesjonalny sprzęt audio-video (kamera, mikrofony rejestrujące dźwięk, słuchawki dla sędziego i 
psychologa), umożliwiający obserwowanie przesłuchania na monitorze oraz rejestrację przebiegu 
przesłuchania na nośnikach elektronicznych a także w wygodne meble (stół, krzesła, fotele), dostosowane 
do wieku dzieci. 

mailto:kopd@free.ngo.pl
http://www.kopd.poznan.pl/
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA TKOPD 

 

 

 
OŚRODEK SPECJALISTYCZNEJ PRACY Z DZIECKIEM I RODZINĄ 

 

 

 

 
ZESPÓŁ D/S ROZSTANIA RODZICÓW 

 

  
ZESPÓŁ D/S PRZEMOCY SEKSUALNEJ  

 
 

 
POZNAŃSKIE CENTRUM PRAW DZIECKA 

 

 
 
 

 
ZESPÓŁ 

INFORMACYJNO-
KONSULTACYJNY  

  
OŚRODEK 

PROFILAKTYKI                 
I EDUKACJI 

  
OŚRODEK 
DIAGNOZ                     
I OPINII 

SĄDOWYCH  

  
OŚRODEK 
MEDIACJI  

 
 

 
BIURO 

PRAWNE 

 

ZESPÓŁ PROGRAMOWO-FINANSUJĄCY 

 

 

FORMY DZIAŁALNOŚCI TKOPD  

1. działalność edukacyjno-promocyjna, skierowana do najszerszej grupy odbiorców działań TKOPD: dzieci, 
rodziców, pracowników oświaty i wymiaru sprawiedliwości. Działania te mają na celu propagowanie idei 
poszanowania praw dziecka, kształtowanie prawidłowych postaw i przekonań dotyczących miejsca i praw dzieci 
w społeczeństwie. 

2. działalność profilaktyczna, mająca na celu zapobieżenie przypadkom naruszania praw dziecka w sytuacjach 
niosących takie ryzyko (np. pobyt dziecka w szpitalu, przesłuchiwanie dziecka w charakterze świadka) bądź wobec 
zidentyfikowanych grup ryzyka (grupy dzieci zagrożone doświadczeniami przemocy).  
 
3. działalność diagnostyczna i interwencyjna, skierowana do dzieci (i ich rodzin), które doświadczyły 
naruszenia ich praw. Celem oddziaływań jest pomoc dziecku (i opiekującym się nim bliskim) w odnalezieniu 
sposobu powrotu na ścieżkę prawidłowego rozwoju. 
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OŚRODEK SPECJALISTYCZNEJ PRACY Z DZIECKIEM I RODZINĄ 

 
ZESPÓŁ D/S ROZSTANIA RODZICÓW       ZESPÓŁ D/S PRZEMOCY SEKSUALNEJ 

 
tel. 48 61 855-22-78 

kopd@kopd.poznan.pl 

 
W ramach zrealizowanych zadań długofalową opieką Ośrodka osoby z Poznania i z Wielkopolski                      
w następujących kategoriach spraw: 

 

Kategoria  Liczba osób  

Rozstanie rodziców dziecka 355 

Realizacja kontaktów dziecka z rodzicem 349 

Przemoc fizyczna i psychiczna 128 

Wykorzystanie seksualne 134 

Nieprawidłowa opieka i zaniedbanie 50 

Trudności wychowawcze 57 

Łącznie  1073 

 
Grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy dla 13 uczestniczek  
Grupy warsztatowe dla rodziców rozstających się dla 27 uczestników  
Ośmiogodzinny warsztat dla rodziców „Lepiej rozmawiać” dla 6 uczestników. 

 

  POZNAŃSKIE CENTRUM PRAW DZIECKA 

 
ZESPÓŁ INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY 

tel. 48 (061) 855-22-70 

poradnia@kopd.poznan.pl 

Prowadzenie stałej, codziennej poradni telefoniczno-mailowej  

W roku 2008 udzielono 854 porad i konsultacji osobom dorosłym, dzieciom oraz specjalistom, 
zawodowo pracującym z dziećmi i rodzinami. Beneficjenci zgłaszali się dobrowolnie, telefonicznie, 
osobiście lub drogą mailową, w tym w ok. 500 przypadkach po poradę zgłaszano się anonimowo.  

Opracowano i wydano 500 sztuk nowego „Informatora o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i 
rodziców”, zawierającego dane i szczegółową ofertę instytucji pomocowych. 
 
 
OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI 

tel. 4861 853-13-93 
szkolenia@kopd.poznan.pl 

 

W dniu 23 kwietnia 2008 r. odbyła się konferencja „Dziecko w sytuacji rozstania rodziców”, w której 
wzięło udział 300 osób (psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, pracownicy, MOPR-ów, 
studenci) 
Działania edukacyjne dla dorosłych  
„Wstępna diagnoza i interwencja w przypadkach przemocy fizycznej 

 i psychicznej wobec dzieci” - 2 warsztaty  dla 30 osób. 
„Jak radzić sobie ze złością i agresją” - 10 spotkań warsztatowych dla 131 nauczycieli. 

 
Zajęcia edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych       
i gimnazjów (1720 osób)                           

„Prawa człowieka i prawa dziecka” 10 warsztatów dla 264 uczestników 
„Pamiętajmy, o siebie dbajmy”       40 teatrzyków dla 659 przedszkolaków 
„Jak radzić sobie ze złością”          37 warsztatów dla 797 uczestników 
 

 

W 2008 roku zorganizowano 30 godzin zajęć socjoterapeutycznych dla 14 uczniów gimnazjum, w tym 
kilku wychowanków Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu.  

mailto:kopd@kopd.poznan.pl
mailto:poradnia@kopd.poznan.pl
mailto:szkolenia@kopd.poznan.pl
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§ OŚRODEK DIAGNOZ I OPINII SĄDOWYCH 

tel. 4861 855-22-78 
kopd@kopd.poznan.pl 

 
W ramach działań Ośrodka Diagnoz i Opinii Sądowych sporządzono 47 opinii na potrzeby sądów            
i prokuratur. 
- 30  w sprawach rozwodowych, 
- 11 kwestie regulacji kontaktów dziecka z rodzicem,  
- 6 w sprawach, w których zachodziło podejrzenie o wykorzystanie seksualne dziecka lub stosowanie 
wobec niego przemocy fizycznej.  
Biegli Ośrodka uczestniczyli w 34 przesłuchaniach w sądzie, prokuraturze lub na policji.   

 

 

OŚRODEK MEDIACJI 

tel. 4861 855-22-78 
mediacje@kopd.poznan.pl 

 
W Ośrodku Mediacji przy TKOPD odbyło się 47 sesji mediacyjnych. Strony zainteresowane udziałem w 
mediacjach były kierowane przez sąd lub zgłaszały się z własnej woli. Do mediacji strony przystępowały 
dobrowolnie, mediując w obszarze przez siebie ustalonym. Mediacje najczęściej dotyczyły sprawowania 
opieki nad dziećmi, zaspokojenia potrzeb materialnych rodziny oraz rozwiązywania kryzysu w rodzinie.  

 
BIURO PRAWNE 

tel. +48 (061) 855-22-78 
prawnik@kopd.poznan.pl 

  

Biuro Prawne TKOPD zatrudniało w 2008 roku 2 prawników i 4 stażystów. Dyżury organizowane były 
dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, udzielono 276 porad prawnych osobiście lub 
telefonicznie. Z porad mailowych w okresie sprawozdawczym skorzystały 62 osoby. 

 

ZESPÓŁ PROGRAMOWO-FINANSUJĄCY 

tel. 4861 853-13-93 
projekty@kopd.poznan.pl 

 

W 2008 roku Zespół Programowo-Finansujący sporządził wnioski o udzielenie dotacji, 
koordynował, rozliczył i sprawozdał 12 projektów skierowanych do Urzędu Miasta Poznania, 
Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Fundacji im. S. Batorego, Funduszu dla 
Organizacji Pozarządowych oraz Fundacji Fundusz Współpracy.  

mailto:kopd@kopd.poznan.pl
mailto:mediacje@kopd.poznan.pl
mailto:prawnik@kopd.poznan.pl
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PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2008 

 
URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

Specjalistyczne poradnictwo i terapia rodzinna (okres 
realizacji 2006-2008) 
 

Kompleksowa interdyscyplinarna praca z rodziną obejmującą 
profilaktykę, diagnozę, interwencję, terapię. 
 

Razem ku rozwiązaniu  
(okres realizacji 2008) 

Poradnia Telefoniczna i E-mailowa dla dzieci, młodzieży, 
rodziców i opiekunów oraz specjalistów pracujących z dziećmi i 
ich rodzinami. 
 

Latarnia- pomoc dzieciom ulicy 
(okres realizacji 2008) 

Pilotażowy program streetworkingu. Systematyczne działania 
pedagoga ulicy w środowisku dzieci przebywających na ulicy, 
mające na celu profilaktykę i ograniczenie marginalizacji. 
 

Przerwać zaklęty krąg 
(okres realizacji 2008) 

Wielopłaszczyznowa praca z dzieckiem i jego rodziną oraz 
działania profilaktyczne i wspierające rodziny we wczesnym 
identyfikowaniu problemów uzależnienia od alkoholu. 
 

DAPHNE – posłuchaj mnie. Dziecko dotknięte przemocą 
pod specjalną ochroną 
(okres realizacji VIII/2006 - XII/2008) 

Opracowanie procedur pomocy dzieciom wykorzystywanym 
seksualnie oraz treningu dla nauczycieli przedszkoli oraz 
metodologii przesłuchań dzieci we współpracy z Litwą i 
Holandią. 
 

URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ OŚWIATY 

Żeby dobrze żyć z innymi 
(okres realizacji 2008) 

Zajęcia profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci                       
i młodzieży, w tym przeciwdziałanie różnym formom 
wykluczenia społecznego. 
 

Teatrzyk profilaktyczny „Pamiętajmy o siebie dbajmy!” 
(okres realizacji 2008) 
 

Zajęcia profilaktyczne dla dzieci przedszkolnych, uczące je 
bezpiecznych zachowań.                       

FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 

„Poznańskie Centrum Praw Dziecka. Wsparcie 
informacyjne i psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodzin 
zagrożonych marginalizacją na skutek konsekwencji 
trudnych doświadczeń życiowych. 

(okres realizacji 2008) 

 

Zapobieganie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży i 
rodzin dotkniętych przemocą, zaniedbaniem, złym traktowaniem, 
trudnościami rodzinnymi i emocjonalnymi oraz udzielanie im 
wsparcia informacyjnego                                 i psychologicznego 

FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Wieloaspektowa pomoc dzieciom i młodzieży krzywdzonej 
i zaniedbywanej oraz ich rodzinom 
(okres realizacji X/2008 – X/2010) 
 

Udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz 
socjoterapeutycznej dzieciom, organizacja obozów letnich dla 
dzieci i młodzieży 

FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO 

Poradnictwo prawne na rzecz dzieci i rodzin 
(okres realizacj IV/2008 – III/2009) 
 

 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich 
dzieci 
(okres realizacji IV/2008 – XI/2008) 

Kształcenie umiejętności wychowawczych dla rodziców i 
ich dzieci 
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 KRS: 0000146124 

Od dnia 19.01.2005 r.. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu jest organizacją pożytku 
publicznego. W 2008 roku z wpłat 1% podatku dochodowego na rzecz TKOPD w Poznaniu wpłynęła 
kwota 52.100 zł. Wszystkie przekazane pieniądze wykorzystane zostały na działalność statutową 
organizacji oraz na wyremontowanie nowej siedziby TKOPD w Poznaniu przy ulicy Garbary 97/ 2. 

BAL CHARYTATYWNY 

W styczniu 2008 r. odbył się III Bal Charytatywny, z którego cały dochód został przeznaczony na 
pomoc dzieciom krzywdzonym. W trakcie balu odbyła się loteria fantowa i licytacja przedmiotów, 
przekazanych przez sponsorów. W balu uczestniczyło 200 osób. Cały dochód z balu przeznaczono na 
działalność statutową organizacji oraz na wyposażenie nowego lokalu. 

WOLONTARIUSZE 

W 2008 roku w działaniach wolontariatu brało udział około 25 osób. Większość z nich stanowili studenci Wydziału Nauk 
Społecznych oraz Prawa UAM. Wolontariuszami TKOPD byli i są także profesjonaliści - prawnicy, którzy pełniąc regularne 
dyżury,  służą swoją wiedzą i doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów dotyczących dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i 
opiekunów. Studenci – wolontariusze uczestniczyli w prowadzonych cyklicznie przez koordynatorów programów warsztatach 
przygotowujących do samodzielnej pracy z grupą. Ich działalność podlega przez cały rok superwizji koordynatorów. 

Wolontariusze z wielkim zaangażowaniem prowadzili zajęcia edukacyjno - profilaktyczne na terenie szkół i 
przedszkoli; byli niezastąpieni przy okazji organizowania konferencji specjalistycznej przez TKOPD w Poznaniu oraz 
innych okolicznościowych imprez. 

Dobrowolna praca na rzecz Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka daje młodym ludziom 
możliwość zdobywania doświadczeń w pisaniu scenariuszy zajęć, przygotowywania ich oraz w bezpośrednim 
kontakcie z dziećmi. 

 

 

 

 


