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DANE ORGANIZACJI 
 
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 
Organizacja pożytku publicznego od dnia 19.01.2005 
61- 757 Poznań, ul. Garbary 97/8  
Tel. + 4861 855 22 78 
kopd@kopd.poznan.pl 
www.kopd.poznan.pl 
 
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 Poznani 
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 mieści się w lokalu o powierzchni 150 m2, z trzema pokojami do pracy z 
dziećmi i ich rodzinami oraz sekretariat. Dwa pokoje połączone są tzw. lustrem weneckim, dzięki 
czemu możliwa jest obserwacja przebiegu badań lub przesłuchań małoletnich. 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); jest to miejsce sprzyjające swobodnej i przyjaznej atmosferze spotkań/ badań, podczas 
których dzieci łatwiej nawiązują kontakt  z psychologami. 

Decyzją władz Miasta Poznania na początku 2007 organizacji przyznano drugi lokal             
(w tym samym budynku), przeznaczony do generalnego remontu i adaptacji. Prace remontowe 
trwały do maja 2008r. 

mailto:kopd@kopd.poznan.pl
http://www.kopd.poznan.pl/
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CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI 

 

NADRZĘDNYM CELEM TKOPD JEST OCHRONA PRAW I INTERESOW DZIECKA 

 

Formy dzialalności 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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HISTORIA ORGANIZACJI  

1981 -  powstanie KOPD 
1984 - powstanie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu 
1989 - powstanie Ośrodka Mediacyjno-Interwencyjnego przy TKOPD 

1990 - pierwszy obóz terapeutyczny dla dzieci - podopiecznych TKOPD 

1992 - monitorowanie szpitali dziecięcych na terenie Wielkopolski w ramach ogólnopolskiej akcji 

„Dziecko w szpitalu” 

1994 - autorski program “Letnia szkoła praw dziecka” dla liderów życia szkolnego,  

jesień 1994 - konferencja “Dziecko w konflikcie dorosłych”  

1997 - uczestnictwo TKOPD w szkoleniach prowadzonych przez Children`s Mental Health 

Aliannce  i Soros Foundation 

wiosna 1998 - przystąpienie do programu “Starszy Brat/ Starsza Siostra” 

listopad 1999 - konferencja TKOPD “Dorosły wobec praw dziecka”  

2000/ 2001 - rozwijanie prac Ośrodka Mediacyjno - Interwencyjnego 

2001 - udostępnienie pomieszczeń TKOPD sądom, prokuraturze i policji, w celu 

przeprowadzania przesłuchań małoletnich,  

2002 - wprowadzenie autorskich zajęć profilaktycznych w szkołach i przedszkolach, 

wrzesień 2002 - konferencja „Dziecko pod parasolem prawa” (współpraca z Fundacją „Dzieci 

Niczyje”)  

styczeń 2003 - uruchomienie telefonicznych dyżurów interwencyjnych  

listopad 2003 -  organizacja wielkopolskiej konferencji "Przemoc seksualna wobec dzieci - mity i 

fakty "  

listopad 2004 - organizacja wielkopolskiej konferencji „Przemoc emocjonalna wobec dzieci” 

listopad 2004 – uroczystości związane z XX-leciem istnienia TKOPD 

marzec 2005 – specjalistyczna konferencja „Emocjonalne krzywdzenie i zaniedbywanie – 

procedury podejmowania interwencji” 

listopad 2005 - specjalistyczna konferencja  - „Krzywdzenie fizyczne dzieci – rozpoznanie i 

zapobieganie  

kwiecień 2006 - „Przemoc seksualna wobec dzieci – regulacje prawne i pomoc psychologiczna” 

listopad 2006  - „Dziecko krzywdzone – od podejrzenia do interwencji” 

listopad 2007 - „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów” 
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PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2007 

 
  W roku 2007 TKOPD w Poznaniu realizował projekty obejmujące swym zasięgiem 

miasto Poznań oraz województwo wielkopolskie. Realizacja tych projektów możliwa była dzięki 

dofinansowaniu ze środków miejskich, wojewódzkich, powiatowych, Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich oraz wsparciu sponsorów. 

 

Zrealizowano następujące projekty: 

Urząd Miasta Poznania Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych: 

„Specjalistyczne poradnictwo i terapia rodzinna”  

„Budowanie systemu wsparcia dziecka i rodziny”  

„Pomoc dziecku krzywdzonemu i rodzinie z problemem alkoholowym”   

Program Wspólnotowy Daphne II: "Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod 

specjalną ochroną". 

Wydział Oświaty 

„Profilaktyka i psychoedukacja dla dzieci i młodzieży”  

„Żeby dobrze żyć z innymi”  

Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej 

 „Specjalistyczna pomoc dziecku i rodzinie – działania korekcyjne, edukacyjne i 

terapeutyczne” 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
Ochronić młodzież” 

Starostwo Powiatowe  

„Zanim będzie za późno” 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2006-2007) 

Ochrona i upowszechnianie praw dziecka 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA  

 

Uchwałą z dnia 16.03.2007 Zarząd TKOPD wprowadził nową strukturę organizacyjną 

Stowarzyszenia, wyodrębniając następujące jednostki: 

 

 
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 INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY  
Tel. +48 (061) 855 22 70 

poradnia@kopd.poznan.pl 

 
ZIK zainicjował prowadzenie stałej, codziennej Poradni Telefonicznej i E-mailowej dla 
dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów oraz specjalistów pracujących z dziećmi i ich 
rodzinami.  W roku sprawozdawczym pracownicy ZIK udzielili 400 konsultacji i porad. 
Zadania Zespołu Informacyjno – Konsultacyjnego: 

1. Informowanie o prawach dziecka, o zjawisku krzywdzenia emocjonalnego, fizycznego  
i seksualnego dzieci i młodzieży oraz o prawnych i instytucjonalnych możliwościach 
udzielenia pomocy krzywdzonemu dziecku; 

2. Udzielanie doraźnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze związanym  
z ochroną praw dziecka; 

3. Udzielanie konsultacji specjalistom pracującym z dziećmi i ich rodzinami, a także 
rodzicom i opiekunom napotykającym trudności wychowawcze itp. 
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Zespół ZIK opracował i wydał „Informator o poznańskich instytucjach wspierających 
dzieci i rodziców”. Informator zawiera dane i szczegółową ofertę instytucji z m.in. 
następujących kategorii: pomoc socjalna i finansowa dla dzieci, młodzieży i rodzin; pomoc 
psychologiczna, pedagogiczna – diagnoza, interwencja i terapia; ośrodki opiekuńczo-
wychowawcze, adopcyjne, mediacyjne; poradnie zdrowia psychicznego i poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne; grupy i świetlice socjoterapeutyczne; pomoc socjalna, 
techniczna, pedagogiczna i psychologiczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; pomoc 
prawna; ośrodki interwencji kryzysowej. Egzemplarze informatora przekazano wszystkim 
wymienionym ośrodkom oraz podczas spotkań pracowników TKOPD w szkołach, podczas 
warsztatów oraz spotkań, służących nawiązywaniu interdyscyplinarnej współpracy w obszarze 
pomagania dziecku krzywdzonemu. 
 

 

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK PRACY Z DZIECKIEM I RODZINĄ 

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

 
 Podstawową formą pracy w Ośrodku było udzielanie kompleksowej pomocy w sytuacji 
zagrożenia dobra dziecka i jego rodziny.  
Psycholodzy i pedagodzy działający w ramach Ośrodka: 
1. Prowadzili badania psychologiczno–pedagogiczne określające sytuację emocjonalno – 

społeczną dziecka oraz więzi łączące dziecko z rodzicami; 
2. Prowadzili diagnozę i terapię dzieci wykorzystanych seksualnie; 
3. Organizowali sesje indywidualnej terapii dzieci i terapii rodzinnej; 
4. Podejmowali pracę z rodzicami w sytuacji rozstania; 
5. Podejmowali pracę nad rekonstrukcją więzi emocjonalnych dziecka  

z rodzicem; 
6. Przeprowadzali monitorowane spotkania dziecka z rodzicem; 
7. Sporządzali jako biegli opinie dla sądów; 
8. Organizowali spotkania interdyscyplinarne i konsultacje z pracownikami innych 

instytucji. 
 
Długofalową opieką Ośrodka objęto 1021 osób z Poznania i Wielkopolski                             
w następujących kategoriach spraw: 
 

KATEGORIA 

 

POZNAŃ SPOZA POZNANIA ŁĄCZNIE 

Rozstanie rodziców dziecka 212 125 337 

Konflikt dot. kontaktu dziecka                                 

z rodzicem 

272 90 362 

Przemoc fizyczna i psychiczna 46 43 89 

Wykorzystanie seksualne 58 42 100 

Nieprawidłowa opieka i zaniedbanie 90 27 117 

Trudności wychowawcze 16 - 16 

Łącznie  1021 

 

mailto:kopd@kopd.poznan.pl
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Zespół Specjalistycznego Ośrodka Pracy z Dzieckiem i Rodziną w pracy długofalowej 
stosował następujące formy: 

 
FORMA PRACY ILOŚĆ 

Indywidualna rozmowa z osobą dorosłą 687 

Indywidualna rozmowa i badanie psychologiczne dziecka 222 

Diagnoza relacji dziecko- rodzic, obserwacja relacji 57 

Indywidualne sesje terapeutyczne z dzieckiem  248 

Sesje terapii rodzin 38 

Terapia indywidualna osób dorosłych 35 

Rozmowa i spotkania psychoedukacyjne z rodzicami 109 

Opracowanie opinii sądowych 44 

Konsultacje indywidualne z pracownikami innych instytucji 28 

Udział w rozprawach sądowych 32 

Spotkania interdyscyplinarne  3 

Monitorowane spotkania dziecka z rodzicem 101 

 

 
W roku 2007 przeprowadzono: 

- dwie edycje „Grupy wsparcia dla kobiet ofiar przemocy” 

- dwie edycje „Edukacyjnych zajęć dla rodziców rozstających się”  
 

 

BIURO PRAWNE 
tel. +48 (061) 855-22-78 

prawnik@kopd.poznan.pl 
 

W ramach Biura Prawnego działało 2 prawników i 4 stażystów. Podczas dyżurów, 
prowadzonych dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, udzielono łącznie  
228 osobistych porad prawnych, dotyczących następujących dziedzin: 

- prawa rodzinnego – w tym procedur zmierzających do uregulowania sytuacji prawnej 
dziecka przed sądem rodzinnym (powierzenie wykonywanie władzy rodzicielskiej, 
ingerencja sądu w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów, 
alimenty), procedur zmierzających do rozwiązania małżeństwa lub separacji przed sądem 
okręgowym; 

- prawa karnego, w tym zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko 
opiece i rodzinie oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wnioski w toku 
postępowania karnego, a w szczególności o zastosowanie jednorazowego przesłuchania 
małoletnich sprawców i świadków przestępstw, prywatnoskargowe akty oskarżenia            
w przypadku podjęcia decyzji przez prokuratora, że czyn nie wypełnia znamion znęcania się 
nad rodziną. 

- prawa lokalowego, prawa pracy, prawa cywilnego w tych aspektach, w jakich wiążą 
się z rozpadem więzi rodzinnych. 

Pomoc prawna udzielana beneficjentom obejmowała: 

- porady i informacje w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego oraz lokalowego, 

- kontaktowanie się z innymi instytucjami prowadzącymi sprawy danej rodziny, 

- zapoznawanie się i interpretację przedłożonych przez klientów dokumentów prawnych, 

- redagowanie i przygotowywanie pism do sądów, prokuratury lub innych instytucji, np. 
ośrodków pomocy społecznej. 
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OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI  

tel. +48 (061) 853-13-93 
szkolenia@kopd.poznan.pl 

 
Działania szkoleniowe, prowadzone przez pracowników TKOPD dla specjalistów 
pracujących z dziećmi i ich rodzicami:  

 Zajęcia edukacyjne „Diagnoza i interwencja w przypadkach przemocy 
fizycznej i psychicznej wobec dzieci”. W 2007 roku przeprowadzono 8 warsztatów, 
w których wzięło udział łącznie 107 osób. 

 Warsztat „Diagnoza i pierwsza interwencja w przypadkach przemocy 
seksualnej wobec dzieci i młodzieży”. W okresie sprawozdawczym zorganizowano         
5 warsztatów, łącznie wzięło w nich udział 66 osób. 

 Warsztat „Żeby dobrze żyć z innymi – jak radzić sobie ze złością i agresją”. 
W 3 spotkaniach warsztatowych uczestniczyło 33 nauczycieli. 

 
 W ramach zajęć edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci przedszkolnych, uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów wolontariusze TKOPD przeprowadzili następujące zajęcia 
(praca wolontariuszy była koordynowana i monitorowana przez psychologów  
i pedagogów TKOPD): 
 

L.p. Tytuł zajęć Liczba 
warsztatów 

Liczba 
uczestników 

1. „Prawa człowieka i prawa dziecka” 38 892 

2. „Nie dotykaj mnie, gdy nie mam na to ochoty” 31 616 

3. „Pamiętajmy, o siebie dbajmy” 34 588 

4. „Żeby lepiej żyć z innymi” 12 308 

RAZEM 115 2404 
  

W ramach kształcenia ustawicznego osób dorosłych zorganizowano: 
 Blok szkoleniowy „Program Wspierania Rodziny - Współpraca z rodzicami                     
i interwencja w sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie”.  W 3 szkoleniach wzięło udział 41 
osób.  
 Blok szkoleniowy „Program Wspierania Rodziny - Pomoc rodzicom w rozwijaniu 
umiejętności wychowawczych”, w którym wzięło udział 20 osób. 
 

OŚRODEK MEDIACJI 

Tel. +48 (061) 855-22-78 
mediacje@kopd.poznan.pl 

 
 Ośrodek Mediacji TKOPD zainaugurował swą działalność latem 2007 roku.  
Czterech pracowników TKOPD odbyło w tym zakresie specjalistyczne szkolenie (kurs 
mediatorów rodzinnych prowadzony przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych). Do końca 
grudnia 2007 przeprowadzono 20 mediacji. Osoby biorące udział w mediacjach zgłaszały się 
samodzielnie, po zapoznaniu się z ofertą Ośrodka Mediacji umieszczoną na stronie internetowej 
TKOPD i na ulotkach. Sprawy do mediacji kierowane również były przez sąd.  

 

mailto:szkolenia@kopd.poznan.pl
mailto:mediacje@kopd.poznan.pl


 11 

RAPORT  TKOPD 2007 

§ 

OŚRODEK DIAGNOZ I OPINII SĄDOWYCH  

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

 
W sprawach zgłaszanych przez sądy opracowano 46 opinii biegłych psychologów oraz 

pedagogów. Dotyczyły one przede wszystkim separacji, rozwodów, regulacji kontaktów dziecka     

z rodzicem lub wykorzystania seksualnego dziecka. 

mailto:kopd@kopd.poznan.pl
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KONFERENCJE 

 
 W ramach kształcenia ustawicznego osób dorosłych TKOPD we współpracy z  
Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim zorganizował dnia 14 listopada 2007 r. konferencję 
„Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów”. Celem konferencji było 
przybliżenie tematyki mediacji, jako narzędzia pomocnego w rozwiązywaniu konfliktów 
rodzinnych, rówieśniczych oraz tych z pogranicza prawa karnego. Honorowy patronat nad 
konferencją objął Prezes Sądu Okręgowego SSA Krzysztof Józefowicz. W spotkaniu wzięło 
udział 300 osób, wśród których znaleźli się prawnicy, sędziowie, prokuratorzy, biegli sądowi, 
terapeuci rodzinni oraz psychologowie i pedagodzy szkolni. Uczestnicy otrzymali materiały 
konferencyjne zawierające artykuły opracowane przez występujących prelegentów. Nakład 
publikacji wyniósł 500 szt. 

 
Dziecko w sytuacji rozstania rodziców – co może dać mediacja?  
Maria Glegoła-Szczap, psycholog kliniczny, mediator.  

 
Kwestia stylu. Jak pracują mediatorzy i co z tego wynika dla klientów?  
Maciej Tański, mediator, trener umiejętności mediacyjnych.  
 
Mediacja w prawodawstwie polskim  
Rafał Cebula, Sędzia Sądu Rejonowego w Będzinie, delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości 
Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji – Wydz. Egzekucji.  
 
Promocja mediacji w sądzie  
 Liliana Jędrzejewska, Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie, Wydział Cywilny 
  
Mediacje w prawie cywilnym i karnym  
Adam Kuźma, radca prawny. 
 

Praktyczne zastosowanie konferencji sprawiedliwości naprawczej w oświacie  
i w reintegracji społecznej młodzieży opuszczającej placówki opieki całodobowej  
(domy dziecka, ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze)  
Magdalena Grudziecka, trener, szkoleniowiec Polskiego Centrum Mediacji.  
Jerzy Książek, trener, szkoleniowiec Polskiego Centrum Mediacji. 
 
Mediacje rówieśnicze – jak nauczyć młodzież mediacji i komu to potrzebne?  
Hanna Kubica, pedagog, mediator. 
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POŻYTEK PUBLICZNY 
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu jest organizacją pożytku publicznego od 
dnia 19.01.2005 r.. Numer KRS: 0000146124 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: 

Odpłatna działalność statutowa 
1. Działalność prawna – reprezentowanie interesów dziecka przed sądem, doradztwo  

w sprawach cywilnych i karnych dotyczących dzieci, konsultacje prawne, 
przygotowywanie dokumentów prawnych. 

2. Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna – diagnoza, wsparcie i terapia dzieci, 
ofiar przemocy fizycznej, seksualnej, emocjonalnej, mediacje rodzinne, terapie rodzin 

3. Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży – organizowanie 
i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 

4. Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania - prowadzenie działalności 
interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej, upowszechnianie i obrona praw dziecka, 
ujawnianie ich naruszenia w życiu rodzinnym i społecznym, dbanie o prawidłowe 
stosowanie wobec dziecka przepisów prawa, podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz 
doskonalenia systemu ochrony praw dziecka, inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych 
form pomocy rodzinie, organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży; podejmowanie wszelkich innych działań 
zmierzających do ochrony interesów dziecka. 

 
Nieodpłatna działalność statutowa 
1. Działalność prawna – reprezentowanie interesów dziecka przed sądem, doradztwo  

w sprawach cywilnych i karnych dotyczących dzieci, konsultacje prawne, 
przygotowywanie dokumentów prawnych.  

2. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane – organizacja specjalistycznych konferencji, szkoleń, seminariów, 
prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dorosłych.  

3. Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna – diagnoza, wsparcie i terapia dzieci, 
ofiar przemocy fizycznej, seksualnej, emocjonalnej, mediacje rodzinne, terapie rodzin.  

4. Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży – organizowanie  
i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.  

5. Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania - prowadzenie działalności 
interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej, upowszechnianie i obrona praw dziecka, 
ujawnianie ich naruszenia w życiu rodzinnym i społecznym, dbanie o prawidłowe 
stosowanie wobec dziecka przepisów prawa, podejmowanie inicjatyw i działań  
na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka, inicjowanie i rozwijanie 
specjalistycznych form pomocy rodzinie, organizowanie i prowadzenie placówek 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży; podejmowanie wszelkich innych działań 
zmierzających do ochrony interesów dziecka. 
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WOLONTARIUSZE 

W 2007 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 - psycholodzy i 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 

specjalistycznych 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. 

 

BAL CHARYTATYWNY 

W styczniu 2007 r. odbył się II 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. 
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PRZYJACIELE, SPONSORZY I DARCZYŃCY  

TERENOWEGO KOMITETU OCHRONY PRAW DZIECKA W POZNANIU 

W ROKU 2007  
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