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Agnieszka Barbara Demska – Chudy - Wiceprzewodnicząca TKOPD
Anna Karolina Piotrowska – Sekretarz
GraŜyna Hałupka - Skarbnik
Maria GraŜyna Małolepsza - Członek
Zofia Stanisława Pokrywka - Członek
Komisja Rewizyjna:
Jolanta Jozefa Ławniczak - Przewodnicząca
Irena Maria Marszałek - Członek
Ewa Małyszka - Członek

Określenie celów statutowych organizacji z podziałem na działalność
nieodpłatną i odpłatną:

Działalność Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest określona statutem
Komitetu Ochrony Praw Dziecka z dnia 23 listopada 2001r. Zgodnie z art. 10 statutu:
nadrzędnym celem Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest ochrona praw i interesów
dziecka.
Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów KOPD podejmuje następujące
działania:
 prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną,
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upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w Ŝyciu
rodzinnym i społecznym,
podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw
dziecka,
broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe
stosowanie wobec dziecka przepisów prawa,
inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne
placówki jak: ośrodki interwencji kryzysowej i inne,
organizuje i prowadzi placówki wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i
młodzieŜy,
podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka.

Przedmiot działalności statutowej organizacji poŜytku publicznego – TKOPD w
Lesznie /zgodnie z aktualnym wpisem do KRS/:
A/ Odpłatna działalność statutowa:
• Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieŜy (prowadzenie
placówek takich jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-wychowawcze,
interwencji kryzysowej i inne).
• Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (prowadzenie placówek takich jak:
ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-wychowawcze, interwencji kryzysowej i
inne).
• Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (prowadzenie działalności
interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej; upowszechnianie i obrona praw
dziecka, ujawnianie ich naruszenia w Ŝyciu 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
młodzieŜy; podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do ochrony
interesów dziecka).
B/ Nieodpłatna działalność statutowa:
• Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieŜy (prowadzenie
placówek takich jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-wychowawcze,
interwencji kryzysowej i inne).
• Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (prowadzenie placówek takich jak:
ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-wychowawcze, interwencji kryzysowej i
inne).
• Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (prowadzenie działalności
interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej; upowszechnianie i obrona praw
dziecka, ujawnianie ich naruszenia w Ŝyciu 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
młodzieŜy; podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do ochrony
interesów dziecka).
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Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie powstał z inicjatywy
grupy pedagogów, psychologów i nauczycieli, którzy w swojej codziennej pracy
spotykali się z naruszaniem praw dziecka.
Starania o utworzenie Oddziału KOPD w Lesznie rozpoczęły się w 1996r.
TKOPD został powołany Uchwałą Zarządu Krajowego KOPD z dnia 18 marca
1997r.
Po ponad rocznej działalności rozpoczęliśmy starania o nadanie osobowości
prawnej, którą uzyskaliśmy 9 grudnia 1999r.
24 czerwca 2004r. nasze stowarzyszenie uzyskało status organizacji poŜytku
publicznego.
Obecnie nasz oddział liczy 22 członków: pedagogów, psychologów,
nauczycieli, pedagoga pracy socjalnej, socjologów, ekonomisty.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie w 2007r. podejmował
następujące rodzaje działalności:

1/ INTERWENCYJNA:
DyŜury interwencyjno-mediacyjne.
Jeden dzień w tygodniu (w poniedziałek od 17.00 do 18.30) członkowie TKOPD
pełnią dyŜur interwencyjno-mediacyjny, podczas którego są przyjmowane dzieci,
młodzieŜ oraz dorośli-rodzice. W trakcie tych dyŜurów podejmowane są głównie
mediacje pomiędzy rodzicami, które dotyczą konfliktu okołorozwodowego i kontaktów
dzieci z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad dzieckiem.
W 2007r. członkowie TKOPD prowadzili 68 spraw dotyczące sprawowania opieki nad
dziećmi i kontaktów dzieci z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad
nimi. W wyniku mediacji rodzinnych w trakcie 2007r. w siedzibie TKOPD lub w
siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej odbyło się 14 spotkań dzieci z rodzicami.
W wyniku otrzymywanych zgłoszeń dotyczących krzywdzenia dzieci, członkowie
Komitetu zawsze proponują rodzinie pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Jednak
niekiedy sytuacje wymagają zwrócenia się do sądów rodzinnych z prośbą o podjęcie
interwencji w sprawach dzieci.


Opinie psychologiczno-pedagogiczne na potrzeby sądu i prokuratury.
W 2007r. specjaliści z naszego stowarzyszenia opiniują na zlecenie sądu i
prokuratury (z Leszna) rodzinne sprawy opiekuńczo – wychowawcze oraz te
dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich dzieci. Opinie te były
wydawane po przeprowadzeniu stosownych badań psychologicznych –
pedagogicznych członków rodziny i/lub mediacji pomiędzy rodzicami dzieci. W ciągu
minionego roku wydaliśmy 9 tego rodzaju opinii.


2/ EDUKACYJNA:
Propagowanie Konwencji o Prawach Dziecka.
Z okazji 10-lecia działalności TKOPD w Lesznie w kwietniu ub.r. w sali MOK w
Lesznie zostało wystawione widowisko „Masz prawo do swych praw” Szkoły
Teatralnej „Łejery” z Poznania. W przedstawieniu tym dzieci – młodzi aktorzy
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śpiewały o swoich problemach, potrzebach i prawach. Widowisko obejrzało ok. 200
osób, wśród których byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz
administracji rządowej oraz władz leszczyńskich wyŜszych uczelni, dyrektorzy szkół,
pedagodzy, nauczyciele, przedstawiciele prywatnych firm, sponsorzy, studenci
kierunków pedagogicznych, działacze organizacji pozarządowych i inne osoby
działające na rzecz dzieci.
Wolontariusze TKOPD w Lesznie propagowali takŜe prawa dziecka i Konwencję o
Prawach Dziecka wśród dzieci i młodzieŜy oraz nauczycieli. Odbywało się to
podczas pogadanek i warsztatów na godzinach wychowawczych w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych.
Profilaktyczne warsztaty umiejętności wychowawczych zapobiegające przemocy
fizycznej, psychicznej i emocjonalnej wobec dzieci pod nazwą „Wychowanie bez
poraŜek, czyli Szkoła dla Rodziców”.
Członkowie (psycholog i socjolog) prowadzili warsztaty dla rodziców chcących
doskonalić więzi emocjonalne ze swoimi z dziećmi. Celem warsztatów było
zapobieganie patologiom rodzinnym i społecznym poprzez wzmacnianie i rozwijanie
prawidłowych więzi rodzinnych oraz doskonalenie (bądź ich nauczenie) umiejętności
wychowawczych rodziców w celu osiągnięcia lepszego porozumienia ze swoimi
dziećmi. W ubiegłym roku odbyły się dwie edycje „Szkoły...”, w których w sumie
wzięło udział 20 rodziców. KaŜda z grup uczestniczyła w siedmiu-ośmiu warsztatach.
Tematy były zróŜnicowane i zaleŜały od konkretnych potrzeb rodziców, jednak
zazwyczaj obejmowały następujący zakres:
- Kochać i wymagać – koncepcja wychowania dziecka.
- Jak pomóc dzieciom by radziły sobie z własnymi uczuciami?
- Jak zachęcać dziecko do współpracy?
- Kary i nagrody – wychowanie do samodyscypliny.
- Rodzic ma problem z zachowaniem dziecka.
- Jak uwolnić dziecko od grania ról?
- Trudne aspekty rodzicielstwa – jak radzić sobie z własną złością, lękiem,
rozczarowaniem?


Szkolenie osób (psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych)
w ramach „Programu Wspierania Rodziny”.
W 2007r. zorganizowaliśmy dwa szkolenia trzydziestogodzinne w zakresie
„Programu Wspierania Rodziny”:
- „Współpraca z rodzicami i interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci”
- „Praca z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania”
W kaŜdym szkoleniu uczestniczyły 22 osoby - specjaliści pracujący w następujących
instytucjach:
- świetlice socjoterapeutyczne,
- Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
- szkoły podstawowe i gimnazjalne.
Szkolenia opracowała i prowadziła Aleksandra Krasowska: mgr psychologii,
licencjonowany trener PTP w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów
psychologicznych, konsultant Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, autorka i realizator programu szkoleń dla pracowników świetlic
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socjoterapeutycznych, dydaktyk w Szkole WyŜszej Psychologii Społecznej w
Warszawie w Katedrze Psychologii UzaleŜnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych.

3/ PROFILAKTYCZNA:
Teatrzyki profilaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym pod tytułem
„Pamiętajmy, o siebie dbajmy!”.
W 2007r. nasze stowarzyszenie przeprowadziło teatrzyki profilaktyczne dla 78 dzieci
przedszkolnych w wieku 5-6 lat. Teatrzyki te mają na celu nauczenie dzieci, w jaki
sposób mogą same dbać o swoje bezpieczeństwo w róŜnych sytuacjach
zagraŜających np. zabawy na podwórku, zaczepianie przez starsze dzieci,
zaczepianie przez nieznajome osoby dorosłe, zagubienia w mieście/ markecie,
dbania o swoją intymność. Po obejrzeniu teatrzyku dzieci otrzymują ksiąŜeczki do
indywidualnej pracy z rodzicem lub nauczycielem.


4/ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA:
 Wypoczynek dla dzieci z matkami w kryzysowej sytuacji.
W dniach od 17 do 23 czerwca br. nasze stowarzyszenie zorganizowało wypoczynek
w Wisełce nad Morzem Bałtyckim dla grupy 10 kobiet i 20 dzieci. Opiekunem tej
grupy i osobą zarazem prowadzącą zajęcia i organizującą rekreację był
doświadczony pedagog, wieloletni członek Terenowego Komitetu Ochrony Praw
Dziecka w Lesznie.
Realizacja programu przebiegała zgodnie z załoŜeniami. Słoneczna pogoda
zachęcała do kąpieli słonecznych i w morzu. Dzieci i ich matki były zachwycone tą
moŜliwością, zwłaszcza Ŝe nad morzem byli oni po raz pierwszy. Zrealizowaliśmy
ponadto równieŜ:
 wycieczkę do muzeum figur woskowych i muzeum przyrodniczego w
Międzyzdrojach,
 wycieczkę autokarową do Świnoujścia (przeŜyciem było płynięcie promem); tam
grupa zwiedziła latarnię morską i forty wschodnie (strzelanie z armaty i
pasowanie na kadeta) oraz wybrała się nad jeziorko turkusowe,
 wycieczki piesze nad jeziora, do lasu, latarnię morską „Kikut”,
 ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek i festiwalem piosenki wszelakiej,
 gry i zabawy świetlicowe organizowane przez mamy dla dzieci,
 konkurs rodzinnego rzeźbienia w piasku nad morzem,
 kąpiele w jeziorze, a kto chciał pływanie rowerami wodnymi i łódkami po jeziorze,
 cykl spotkań edukacyjnych dla mam w ramach „Porannego Klubu Dyskusyjnego”,
codziennie po śniadaniu (w tym czasie dzieci starsze zajmowały się młodszymi);
były to spotkania pod parasolem przy porannej kawie oraz podwieczorkowe.
Tematyka spotkań była róŜna i obejmowała następujące zagadnienia:
- przytulanie i co dobrego z tego wynika dla mam i dzieci,
- co robię i co mogę robić w czasie wolnym z własnymi dziećmi,
- szacunek, co to znaczy szanować dziecko, szanować rodziców,
- dziecko idzie do szkoły – ja i dziecko w szkole, jak mogę pomóc swojemu
dziecku,
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co ochroni moje dziecko przez przed narkotykami, agresją, przestępczością,
co ja jako matka mogę zrobić, by dziecko potrafiło odmawiać naciskom
negatywnej grupy rówieśniczej,
co robić, by dziecko miało zaspokojone potrzeby: poczucie bezpieczeństwa,
poczucie własnej wartości, poczucie waŜności,

Widowisko „Akademia Pana Kleksa”.
Dzięki współpracy ze „Studio Muzyki i Reklamy” Macieja Mizgalskiego i sponsorom
pozyskanym przez pracowników „Studio…” zorganizowaliśmy jednodniowy wyjazd
do Warszawy dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej. Celem
wyjazdu było obejrzenie przedstawienia „Akademia Pana Kleksa” wystawianego w
Teatrze Muzycznym „Roma”. W wyjeździe uczestniczyło 25 dzieci w wieku od 7 do
14 lat z terenu miasta Leszna.


Dzień Dziecka.
W 2007r. Terenowy Komitet włączył się w miejskie obchody Dnia Dziecka. Występy
dziecięce w leszczyńskim MOK zorganizowano we współpracy z Towarzystwem
Przyjaciół Dzieci.


5/ MONITORING „OTWARTYCH DRZWI W SZPITALU”.
Kampania społeczna „Szpital Przyjazny Dziecku”.
Od kwietnia do listopada 2007r. razem z tygodnikiem „Panorama Leszczyńska”
prowadziliśmy kampanię mającą uwraŜliwić społeczeństwo, a przede wszystkim
personel medyczny, na kwestię hospitalizacji dzieci i na problemy z tego wynikające.
Przez kilka tygodni w kaŜdym numerze „Panoramy…” ukazywały się artykuły
mówiące o sprawach dotyczących hospitalizowanych dzieci – głównie opieki
sprawowanej przez rodziców nad dziećmi – małymi pacjentami szpitali oraz
prezentujące oddziały dziecięce szpitali w Lesznie, Gostyniu, Kościanie, Rawiczu,
Wschowie i Górze.
Podczas prowadzonej kampanii „Szpital Przyjazny Dziecku” do Terenowego
Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie wpłynęły 74 ankiety od rodziców, których
dzieci przebywały w szpitalu, z czego:
 24 od rodziców dzieci przebywających na Oddziale Dziecięcym Szpitala w
Gostyniu,
 19 od rodziców dzieci przebywających na Oddziale Dziecięcym Szpitala w Górze,
 24 od rodziców dzieci przebywających na Oddziale Dziecięcym Szpitala w
Kościanie,
 7 od rodziców dzieci przebywających na Oddziale Dziecięcym Szpitala w Lesznie.
Zdecydowana większość dzieci była hospitalizowana w 2007r. – 64 ankiety od ich
rodziców. W latach 2003-2006 było hospitalizowanych 9 dzieci, a w roku 2001 –
jedno dziecko.
Ze szczegółowym podsumowaniem ankiet, które napłynęły w ramach kampanii
„Szpital Przyjazny Dziecku” moŜna zapoznać się w siedzibie naszego
stowarzyszenia.
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6/ POKÓJ PRZYJAZNY DZIECKU
W 2007r. został utworzony w siedzibie naszego stowarzyszenia „Pokój Przyjazny
Dziecku”. Jest on wynikiem współpracy pomiędzy naszą organizacją a Prokuraturą
Rejonową w Lesznie. Jego utworzenie było moŜliwe dzięki duŜej pomocy ze strony
władz miasta Leszna, które na ten cel przyznały nam lokal i zapewniły jego remont.
Na „Pokój” składają się właściwie dwa pomieszczenie: jedno - urządzone przytulnie
jak pokój dziecięcy, drugie – biurowe z aparaturą rejestrującą i moŜliwością
obserwacji poprzez lustro weneckie.
„Pokój” spełnia dwie waŜne funkcje:
1) odbywają się w nim kontakty dzieci z rodzicami, którzy nie sprawują
bezpośredniej opieki nad nimi wraz z uprzednimi mediacjami pomiędzy rodzicami,
2) odbywają się w nim przesłuchania dzieci, które są świadkami w procesach
sądowych (zwłaszcza dotyczących wykorzystywania seksualnego) wymagającymi
szczególnej ochrony i troski.
Na terenie Leszna Ŝadna z instytucji dotychczas nie posiadała odpowiednich
warunków, w których mogą być przesłuchiwani mali świadkowie. Dzieci były
przesłuchiwane w pomieszczeniach policji, prokuratury czy sądu. Instytucje te nie
posiadają specjalnych przyjaznych pokoi, gdzie przesłuchanie małego świadka
byłoby rejestrowane. W wyjątkowych sytuacjach przesłuchanie dziecka miało
miejsce w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, jednak o ile znajdowało się tam przytulne
pomieszczenie, to nie było lustra weneckiego i aparatury rejestrującej. Samo wejście
na teren Ośrodka kolejnych osób z zewnątrz zaburzało takŜe pracę tej instytucji.

7/ „OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ”:
2007r. był juŜ ósmym rokiem funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w
Lesznie. MoŜemy z całą pewnością stwierdzić, Ŝe projekt jest wdroŜony i jest
realizowany. PoniewaŜ projekt realizujemy kaŜdego roku juŜ od ponad 7 lat, sprawy,
które w poprzednich latach funkcjonowania projektu zostały rozpoczęte, były w tym
roku kontynuowane i udoskonalane. Projekt osiągnął pewną stabilizację.
UwaŜamy, Ŝe cel projektu, jakim jest poprawa psychospołecznej sytuacji dzieci i
kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej ze względu na doznawaną
przemoc w środowisku rodzinnym (ze strony męŜa/partnera i ojca), a przez to
poprawa jakości funkcjonowania całej rodziny, jest ciągle osiągany i doskonalone są
formy jego realizacji. Cel ten był osiągany poprzez pracę z rodziną w kryzysie
przychodzącą po pomoc do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Adresatami projektu były następujące kategorie klientów:
 Kobiety ze swoimi dziećmi w sytuacji przemocy lub innej sytuacji kryzysowej
mieszkające w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
 Rodziny w kryzysie korzystające z pomocy ambulatoryjnej (porady, konsultacje,
terapie, mediacje, wsparcie itp.) świadczonej przez Ośrodek Interwencji
Kryzysowej.
 Kobiety w sytuacji przemocy uczestniczące w grupowych zajęciach edukacyjnoterapeutycznych.
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Dzieci z rodzin będących w sytuacji kryzysu uczestniczące w grupowych
zajęciach edukacyjno-terapeutycznych i w zajęciach kompensacyjnokorekcyjnych.
Rodziny korzystające z porad telefonicznych i listowych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką, która prowadzi:
1) działalność stacjonarną w formie hostelu kryzysowego dla kobiet i dzieci
dotkniętych przemocą, które nie mogą przebywać w swoim rodzinnym środowisku
oraz
2) ambulatoryjną w formie poradni interwencyjno-mediacyjnej dla rodzin w
sytuacjach kryzysowych.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. do Ośrodka Interwencji
Kryzysowej zostało przyjętych 48 osób: 24 kobiety (z czego 21 z Leszna) i 24 dzieci
(z czego 21 z Leszna).
W tym czasie sytuacja mieszkaniowa wyjaśniła się u 20 kobiet i 22 dzieci, z czego:
• do męŜa/partnera lub rodziców i wspólnego mieszkania wróciły 4 kobiety z 2
dzieci,
• do domu, ale bez męŜa/partnera lub dorosłego dziecka wróciły 2 kobiety z 2
dzieci,
• nowe mieszkanie lub pokój bez męŜa/partnera wynajęło 11 kobiet z 13 dzieci,
• do swojego mieszkania socjalnego (w którym nie mieszkała przed przyjściem do
Ośrodka) wróciła 1 kobieta z 3 dzieci,
• jedna kobieta z jednym dzieckiem wyjechała za granicę,
• jedna kobieta z jednym dzieckiem opuściła Ośrodek i nie wiadomo dokąd udała
się.
Średni czas pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla jednej rodziny wyniósł w
2007r. 70 dni tj. 10 tygodni.
W formie ambulatoryjnej OIK udzielił pomocy następującej liczbie klientów:
a/ jednorazowo osobiście przyjęliśmy 98 osób,
b/ pomocą długofalową objętych było 50 rodzin.
W sumie pracownicy OIK w okresie sprawozdawczym udzielili:
a/ 787 porad, interwencji, terapii i mediacji,
b/ 97 porad telefonicznych,
c/ 149 porad prawnych.
W okresie sprawozdawczym odbyła się następująca ilość spotkań grupowych:
[1] grupa techniczno – organizacyjna, podczas której omawiane są wszystkie sprawy
dotyczące funkcjonowania kobiet i dzieci - mieszkańców w OIK: podział dyŜurów
sprzątania, zakup środków czystości, dokonanie napraw zepsutych sprzętów,
dostosowanie się do obowiązujących „Reguł i zasad…”, wzajemne współistnienie
w hostelu – 23 spotkania,
[2] grupa poszerzająca samoświadomość kobiet tzw. „Gdzie jestem”, podczas której
kobiety mieszkające w hostelu pod kierunkiem psychologa lub pedagoga
zastanawiają się, co zmienił w ich Ŝyciu pobyt w Ośrodku, co udało im się załatwić
w ciągu ostatniego czasu, jakie są ich oczekiwania w stosunku do personelu
Ośrodka i czy personel moŜe je zrealizować – 35 spotkań,
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[3] grupa „Wsparcie” dla kobiet, poszerzająca umiejętności radzenia sobie w sytuacji
przemocy lub innej sytuacji kryzysowej połączona z grupą „Supeł” dla kobiet,
które kiedyś mieszkały w OIK i obecnie potrzebują doraźnego wsparcia (na tę
grupę często zapraszani są goście z innych instytucji czy organizacji) – 8 spotkań,
Podczas spotkań tejŜe grupy gościliśmy:
- Lekarza pediatrę – neonatologa z WSzZ w Lesznie,
- Psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie zajmującego
się psychologią rozwojową dzieci i młodzieŜy,
- nauczyciela – pedagoga – Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie,
- WizaŜystkę.
Poruszana była następująca tematyka spotkań:
- kobieta i poczucie własnej wartości, czyli jak pokochać siebie,
- ocena poczucia własnej wartości,
- czym jest poczucie własnej wartości, od czego zaleŜy, ma co ma wpływ,
- jak pokochać siebie,
- etapy rozwoju dziecka,
- norma i patologia w zachowaniach dziecka,
- problemy szkolne i wychowawcze,
- problemy zdrowotne i profilaktyka zdrowotna u dzieci.
- etapy rozwoju dziecka,
- norma i patologia w zachowaniach dziecka,
- problemy szkolne i wychowawcze,
- problemy zdrowotne i profilaktyka zdrowotna u dzieci,
[4] grupa kształcąca umiejętności wychowawcze poprzez blok warsztatów
profilaktycznych zapobiegających przemocy wobec dzieci pod nazwą
„Wychowanie bez poraŜek, czyli, szkoła dla rodziców” (dla kobiet mieszkających
w hostelu oraz tych, które pozostają w swoim środowisku) – 13 spotkań,
Podczas warsztatów umiejętności wychowawczych zrealizowaliśmy następujące
tematy:
- Kochać i wymagać – koncepcja wychowania dziecka.
- Jak pomóc dzieciom by radziły sobie z własnymi uczuciami?
- Jak zachęcać dziecko do współpracy?
- Kary, nagrody, wychowanie do samodyscypliny.
- Rodzic ma problem z zachowaniem dziecka – co powinien zrobić?
- Konflikt pomiędzy rodzicem i dzieckiem – konstruktywne sposoby rozwiązania.
- Jak uwolnić dziecko od grania ról?
[5] grupa edukacyjno-terapeutyczna oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla
dzieci z rodzin dotkniętych kryzysem – 20 spotkań,
Celem zajęć było wyrównanie najpowaŜniejszych deficytów emocjonalnych,
społecznych i zdrowotnych związanych z naraŜeniem dzieci na przemoc poprzez:
- zapewnienie dzieciom oparcia pozwalającego przezwycięŜyć kryzys, w jakim
się znajdują,
- budowanie więzi z innymi dziećmi w podobnej sytuacji i znajdowania w nich
oparcia,
- uczenie rozpoznawania, nazywania i wyraŜania uczuć i potrzeb,
- kształtowanie zaufania i otwartości,
- budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu własnej osoby,
- poznanie i nauka sposobów rozwiązywania problemów i radzenia sobie z
trudnymi sytuacjami,
- poszukiwanie swoich mocnych stron i ukrytego potencjału,
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likwidowanie zaległości szkolnych,
redukowanie deficytów w zakresie poszczególnych funkcji poznawczych,
wzmacnianie samodyscypliny w realizacji obowiązków szkolnych,
rozwijanie motywacji poznawczej,
rozwijanie zainteresowań oraz zdolności ogólnych i specjalnych jako forma
określania mocnych stron dziecka kompensujących deficyty i trudności
rozwojowe,
- kształtowanie twórczego myślenia,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności w przedmiotach „wiodących” tzn. takich, w
których dziecko osiąga dobre wyniki,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci,
- odciąŜenie matek znajdujących się w złej kondycji psychofizycznej,
umoŜliwienie w czasie trwania zajęć odpoczynku matkom, które
znalazły się w sytuacji kryzysu lub są obciąŜone samotnym wychowywaniem
dzieci,
- umoŜliwienie kobietom wykorzystanie zyskanego czasu na terapię
indywidualną, grupową, załatwienie waŜnych spraw w urzędach, instytucjach
lub na odpoczynek,
[6] grupa w zakresie terapii zajęciowej dla kobiet i dzieci mieszkających w hostelu
OIK – 4 spotkania.
Podczas zajęć poruszane były następujące kwestie:
- nauka gotowania,
- rodzinne tradycje świąteczne,
- jak moŜemy sprawić, aby dom był w święta przytulny - przygotowywanie
dekoracji świątecznych,
-

Osoby potrzebujące wsparcia mogą równieŜ skorzystać z porad (takŜe prawnych)
prowadzonych przez telefon.
Charakterystyczna dla Ośrodka jest współpraca z innymi instytucjami na zasadzie
spotykania się w zespołach interdyscyplinarnych. W takim spotkaniu z daną rodziną
uczestniczą przedstawiciele róŜnych instytucji, które „zajmują się” nią i obejmują ją
pomocą. Celem spotkań zespołów jest bardziej efektywna, spójna pomoc,
ukierunkowana na rozwiązanie problemu rodziny.

Sprawozdanie sporządziła:
Donata Majchrzak-Popławska
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