
SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA 

PRZYJACIÓŁ DZIECI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

W 2019 ROKU. 

 

 

 

Posiedzenia Prezydium Oddziału Regionalnego: 

 

 

Lubelski Odział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbył 4  posiedzenia Zarządu. 

Na posiedzeniach tych dokonywano oceny pracy Oddziału Regionalnego i jednostek podległych, 

wprowadzano zmiany wśród członków Zarządu , zatwierdzono bilans, przyjmowano do realizacji 

plany na rok 2019 Akcja Letnia , omawiano sytuację finansową Oddziałów, oceniano przebieg 

akcji letniej. Planowano i zatwierdzano przebieg akcji Sprawozdawczo-wyborczej, planowano 

kolejne podejmowane działania w tym obchody 100 lecia TPD .  

 

Dane dotyczące członków Zarządu Oddziału Regionalnego w Lublinie 

 

 W skład  Zarządu wchodzą: 

 

Prezes Zarządu –Irena Kasperska -Dwórnik 

Wiceprezes Zarządu – Iwona Łysakowska 

Wiceprezes Zarządu – Wiesława Woźniak 

Sekretarz Zarządu – Kosidło Beata 

Skarbnik – Helena Hass / Zyskowska Urszula 

Członek  Zarządu – Janina Kopczyńska / Krupa Elżbieta 

Członek  Zarządu – Janik Anna 

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

 

Przewodnicząca – Cieślak Mariola 

Członek – Izabela Zygmunt 

Członek -Adasik Beata 

 

 

Stan  organizacyjny Oddziału Regionalnego: 

 

 

W strukturach Lubelskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działały 

Zarządy Oddziałów: 

1. Powiatowe: Biała Podlaska ( oddział zlikwidowany), Chełm. 

2.  Miejskich: Puławy, Kraśnik, Zamość 

3. Koła specjalistyczne : 

 Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z  Cukrzycą – Lublin 

 Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną – Lublin 

 Koła Pomocy Dzieciom Upośledzonym w Puławach , 

 Koła Przyjaciół Dzieci (6 przy oddziale regionalnym ) 

 Koła Przyjaciół Dzieci ( 32 w terenie ) 

 

W roku 2019 zwiększył   się stan członków zwyczajnych z 2307 do  3071 , zanotowaliśmy  spadek 

ilości członków wspierających  na  216 ( część z nich została członkami zwyczajnymi) . 

Ilość kół zwiększyła  się w stosunku do roku 2018  jest ich 38.   



W Oddziale Regionalnym zatrudnione są  1 osoba na umowę o pracę ( w pełnym wymiarze), 1  

osoba społecznie Główny Księgowy ( Umowa o Dzieło za bilans), 1  osoba zatrudniona jest na UZ 

( 4 h/dziennie)  w akcjach pomagają nam wolontariusze ,  2 osoby  zatrudnione są w 

Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lublinie ( 1 umowa o pracę ½ etatu, 1 umowa 

zlecenie 4h/dziennie)  .W Oddziałach terenowych w większości zatrudniane osoby są w niepełnym 

wymiarze czasu pracy lub działają w oparciu o pracowników społecznych. Do realizowania 

dodatkowych programów zatrudniane są osoby na umowy zlecenia i umowy o dzieło. Pracę w 

Ogniskach wspomagają studenci UMCS kierunek pedagogiczny odbywający praktyki. Zwiększenie 

zatrudnienia następuje w okresie wakacji co związane jest z zatrudnianiem kadry na kolonie, 

turnusy. 

 

Działalność opiekuńczo – wychowawcza: 

 

 

W strukturach organizacyjnych Oddziału Regionalnego działają następujące placówki: 

Świetlica Środowiskowa w Kraśniku ( 105 dzieci ), 5 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w 

Zamościu (117 dzieci). Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Lublinie ( 25 dzieci )  . 

We wszystkich tych placówkach gwarantuje się dzieciom i młodzieży prawidłową opiekę w czasie 

wolnym od zajęć szkolnych, realizowane są programy kulturalno – oświatowe, świadczona jest 

pomoc w nauce . Dzieci odkrywają swoje talenty, pomagamy im rozwijać pasje , umożliwiamy 

rozwijanie zainteresowań( zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe, zajęcia taneczne, zajęcia 

muzyczne , zajęcia dziennikarskie, zajęcia kulinarne i.t.p. ). Współpracujemy z Klubem Seniora 

organizując wspólne przedsięwzięcia w ramach realizowanej Akademii Międzypokoleniowej ( 

zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne ). Współpracujemy z Narodowym Bankiem Polskim realizując 

Edukację Ekonomiczną. 

Na bazie tych świetlic organizowane jest dożywianie ( w ramach programu „ Zdrowo jeść  ” 

Fundacji Tesco i „Żółty Talerzyk” Kulczyk Foundation ), w okresie wakacji półkolonie i akcja Lato 

w mieście , prowadzone są programy profilaktyki uzależnień, realizowane są programy 

zapobiegające niedostosowaniu społecznemu i sieroctwu społecznemu . Dzięki pozyskiwanym 

środkom organizujemy wycieczki, wyjścia do kina, wyjścia do teatru, wyjścia na basen i.t.p. 

Ponadto wszystkie Oddziały Towarzystwa Przyjaciół Dzieci systematycznie współpracowały z 

Sądami Rodzinnymi, Poradniami Specjalistycznymi służby zdrowia, Miejskimi i Powiatowymi 

Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej w mieście i na wsi, z Klinikami 

Dziecięcymi i lekarzami Poradni Specjalistycznych, Kuratorium Oświaty z Fundacjami i innymi 

przedsiębiorcami na terenie miasta i województwa.  

  

 

Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzież: 

 

 

Lubelski Oddział Regionalny TPD i jednostki terenowe zorganizowały w 2019 roku wypoczynek 

wakacyjny, organizowano: kolonie wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacyjne,  małe formy 

wypoczynku, półkolonie. 

Na turnusach rehabilitacyjnych ( Murzasichle,2 x Dźwirzyno, Dąbki) w których specjalizuje się 

Oddział Regionalny  uczestniczyły dzieci z następującymi schorzeniami: niepełnosprawność 

ruchowa, schorzenia przewlekłe różnego typu (górne drogi oddechowe, epilepsja, reumatyczne, 

kardiologiczne i wady postawy), z upośledzeniem umysłowym, niedosłuchem, wady wzroku, astmą 

i alergią, autyzm, dzieci z rodzin ubogich. 

Dzieci korzystały z pełnej rehabilitacji oraz zabiegów przeprowadzonych przez specjalistów. 

Opiekowali się nimi: pedagodzy, terapeuci, logopedzi, lekarze, rehabilitanci, pielęgniarki, kadra 

pedagogiczna, wolontariusze. Na naszych turnusach stawiamy ogromny nacisk na rehabilitację 

społeczną, która umożliwia poprawę funkcjonowania w społeczeństwie. Nasza kadra to osoby 

pracujące na co dzień w placówkach/szkołach dla dzieci niepełnosprawnych. Organizowano 



również kolonie wypoczynkowe nad morzem.  Ponadto zorganizowano szereg imprez mających 

zapewnić wakacyjny wypoczynek dzieciom pozostającym w miejscu zamieszkania. Były to 

półkolonie i akcja Lato w Mieście, Ferie Zimowe, zorganizowano łącznie przez Oddziały w 

Lublinie i Zamościu 15 turnusów dla 400 dzieci. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z 

Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowało 2 wyjazdy integracyjne nad morze dla swoich 

podopiecznych 80 osób. 

W  Akcji Letniej  wzięło łącznie udział   978  dzieci  i 28 rodziców/opiekunów. 

 

Akcje, konkursy, szkolenia, edukacja: 

 

 

Na przestrzeni całego roku 2019 wszystkie oddziały organizowały akcje okolicznościowe: Dzień 

Dziecka, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Babci i Dziadka, Andrzejki, Zabawy Karnawałowe, 

Mikołajki,  Warsztaty ekologiczne, spotkania wigilijne,  rajdy, biwaki, wycieczki, wyjazdy 

integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Do najważniejszych przedsięwzięć 

zaliczamy : 

 

 Udział w Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę – jako współorganizator ( oddział 

regionalny) 

 XXI Koncert Charytatywny ” Pomóż Dziecku” ( oddział regionalny) 

 VI edycja Diabeciaków  z MKS Selgros ( koło cukrzycowe) , 

 Prowadzenie szkoleń Diabetologicznych pedagogów szkolnych i nauczycieli( koło 

cukrzycowe) 

 Rodzinny Festyn Zdrowotny ( oddział Regionalny) 

 W okresie ferii warsztaty diabetologiczne dla dzieci ( koło cukrzycowe) 

 Wyjazd integracyjno-szkoleniowy  ( koło cukrzycowe ) 

 X edycja seminarium diabetologicznego ( koło cukrzycowe ) 

 Zbiórki żywności dla podopiecznych TPD ( koło intelektualne, oddział regionalny ) 

 Realizacja programu FEAD dystrybucja żywności  ( oddział w Chełmie ) 

 Udział w Targach Aktywności Osób Niepełnosprawnych ( oddział regionalny) 

 Udział w Kongresie Organizacji Pozarządowych 

 Organizacja Warsztatów  umiejętności rodzicielskich  „Bo rodzina to jest siła „ ( oddział 

Regionalny) 

 Organizacja Konkursu na Ozdoby Bożonarodzeniowe ( oddział Regionalny) 

 Coroczne spotkanie opłatkowe ( Oddział Regionalny) 

 

 

 

Ponadto w ciągu całego roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci było obecne w mediach zarówno w 

tych lokalnych jak i w internecie. Prowadzona przez Oddział Regionalny storna internetowa jak i 

konto na FB są rzetelnym  źródłem informacji o naszej działalności, zarówno biura jak i Ogniska. 

Współpraca z Radiem Lublin skutkuje częstym zapraszaniem zarówno do audycji w charakterze 

eksperckim jak i na audycje o działalności TPD .  

 

Pomoc dziecku i rodzinie: 

 

 

Przy Lubelskim Oddziale Regionalnym TPD w Centrum Rodziny i Praw Dziecka TPD  działa 

zespół ( TPD-owski Rzecznik Praw Dziecka, Psycholog i Pedagog) który zajmował się dziećmi z 

rodzin bezrobotnych, rozbitych, zagrożonych patologią społeczną, współpracował z rodzicami w 

zakresie trudności wychowawczych, dydaktycznych i zdrowotnych. Głównymi formami pracy były 

wywiady środowiskowe, terapia indywidualna dzieci i rodziców, rozwiązywanie problemów oraz 



konfliktów rodzinnych. W 2018 roku zespół interweniował w 60 przypadkach ( czasami 

kilkakrotnie spotykał się z rodzinami, z instytucjami , występował w Sądzie , spotykał się z 

młodzieżą w szkołach , Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych). W ramach Centrum w 

Lublinie realizowany była program informacyjny dla rodziców dzieci niepełnosprawnych , w 

ramach zadania prowadziliśmy poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz konsultacje 

telefoniczne. Na bazie Centrum prowadzone były warsztaty z psychologiem, ponadto odbywają się 

widzenia rodziców z dziećmi w obecności psychologa. Pani psycholog współpracuje również z 

Ogniskiem Wychowawczym Oddziału Regionalnego i pracuj z dziećmi zarówno indywidualnie jak 

i grupowo. 

 

W roku 2018 w ramach pomocy rodzinom i dzieciom kontynuowaliśmy udział w  Akcji „Pomóż 

Dzieciom Przetrwać Zimę” ,  doposażyliśmy zarówno dzieci z Ogniska jak i samo Ognisko( sprzęt 

sportowy, pomoce dydaktyczne, gry, układanki, klocki, zabawki ). TPD O Regionalny prowadziło 

punkt pogotowia wigilijnego . Prowadzimy ścisłą współpracę z Lubelskim Bankiem Żywności. W 

ciągu całego roku 2018 pozyskiwaliśmy żywność dla naszych podopiecznych w Lublinie, Chełmie. 

Łącznie pomocy udzieliliśmy 2167 osobom . 

 

 

Sporządziła:  

Wiceprezes Zarządu TPD 

 Iwona Łysakowska. 


