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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI
ODDZIAŁ POWIATOWY
w POŁCZYNIE-ZDROJU.

Za 2021r.
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie-Zdroju udzieliło wsparcia,
pomocy rzeczowej ;
182 rodzinom w tym, na wsi 62, w mieście 120. Do realizacji działań merytorycznych ,
statutowych było zatrudnionych 3 osoby (umowa o dzieło), obsługa finansowa i sanitarna
2 osoby(umowa o dzieło), pomoc rzeczowa, przekazywanie produktów spożywczych
mieszkańcom potrzebującym odbywa się codziennie, pomaga 24 wolontariuszy.
Na terenie naszego działania prowadzono stałe formy pomocy skierowane do
dzieci i rodziców.
ŚRODOWISKOWE OGNISKO INTEGRACYJNE.
Program opiekuńczo- wychowawczy wsparcia dziennego, realizowany przez
wolontariat i wsparcie finansowe ze środków 1% .
Uczestniczyło 15 osób, to dzieci w wieku 7-14 lat. Zajęcia odbywały się 5 dni w tygodniu w
godzinach od 13-16.
Ta forma naszej działalności jest prowadzona od 1991r.
Stałą formą oddziaływań wychowawczych była
- pomoc w nauce.
-pomoc w rozwiązywaniu konfliktów koleżeńskich.
-wdrażanie do aktywnego udziału w społeczności lokalnej.
-rozwijanie zainteresowań, w tym wartości i wrażliwości pomocowej, wolontariatu.
-aktywny wypoczynek w czasie wolnym od nauki szkolnej.

Z powodu pandemii były ograniczone spotkania w większych grupach.
Natomiast pomoc wolontariatu była rozwijana w miarę potrzeb w realizacji pomocy
rzeczowej.
OŚRODEK WSPARCIA RODZINY.
Program wspierania rodziny jest prowadzony od 1995r. Pomocy udzielała
certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie od poniedziałku
do piątku od godz. 9-12 i telefonicznie do godz. 17. Program jest wspierany finansowo przez
Urząd Miasta i Gminy w Połczynie-Zdroju, fundusz przekazany poprzez konkurs ofert.
Rozmowy indywidualne z przedstawicielem rodziny były dostosowane do zgłaszanych
problemów.
Formy udzielanej pomocy.
-wsparcie psychologiczne.
-informacje, konsultacje w zakresie potrzeb rodziny.
-pomoc społeczno-prawna.
-interwencja w sytuacjach zagrożenia.
Nasze działania w roku sprawozdawczym były ograniczone z powodu pandemii nie były
prowadzone samopomocowe grupy wsparcia.
Pomocy bezpośredniej udzielono dla 32 rodzin.
Porady, informacje udzielone telefonicznie dla 81 osób.
Rozwiązywanie problemów przy współpracy z innymi instytucjami nastąpiło w 2 rodzinach.
Udzielanie wsparcia rodzinie jest naszym celem statutowym. Rodzina oczekująca
takiego wsparcia przychodzi do nas, to jest ogromne zadanie, które realizujemy poprzez
umiejętność wysłuchania, nawiązania relacji, wzbudzenie zaufania, uszanowanie
prywatności, postawienie właściwej diagnozy.
Skuteczność naszych działań jest uzależniona od właściwej diagnozy a także współpracy z
Placówkami Oświatowymi, Policją, GKRPA, PCPR, MGOPS.
W okresie pandemii na portalu społecznościowym codziennie była zamieszczana
informacja o naszej działalności z nr. tel. 608 747 491.
Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskich Akcjach :

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW , która trwała od 22-28.
02.2021r. WZGLĘDU NA PŁEĆ
16 DNI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLENDU NA PŁEĆ, która trwała od 25.11.10.12.2021r.
Problemy przemocy w tych akcjach zgłosiło, 11 osób, którym udzielono wsparcia i
pomocy społeczno-prawnej.
PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
o narkotykach i narkomanii.
Program prowadzony systematycznie od 2008r, informacji, konsultacji i wsparcia
udziela terapeuta uzależnień w pomieszczeniu naszej siedziby. Na zewnętrznej frontowej
ścianie budynku jest szyld informujący.
Pomoc osobom zgłaszającym się była udzielana w każdy czwartek miesiąca w godz. 8,3010,30. Informacja o tej formie pomocy była przekazana przez koordynatora wszystkim
placówkom oświatowym na terenie gminy i miasta oraz dla; MGOPS, PCPR, Policji, GKRPA
a także na portalu społecznościowym z nr. tel. 502 241 304.
W roku sprawozdawczym pomocy udzielono; osobom dorosłym, rodzicom 29 rozmów

telefonicznych.
Bezpośredni kontakt był utrudniony, ale mimo tego wsparcia, porady i z pomocy
terapeutycznej skorzystało 16 osób. Natomiast środki finansowe wspierające realizację tego
zadania otrzymaliśmy poprzez uczestnictwo w konkursie ofert ogłoszonym przez p.
Burmistrza Połczyna-Zdroju.

Od 1998r. prowadzimy:
Specjalistyczne Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Koło liczy 21 osób, są to osoby z niepełnosprawnością fizyczną i osoby z
upośledzeniem umysłowym. Opiekunem koła jest wolontariusz, który organizuje spotkania,
udziela pomocy w edukacji i wsparcia społeczno-prawnego, rzeczowego, środki na realizację
tego zadanie są z 1%.
Koło Dzieci Specjalnej Troski.
Koło liczy 15 osób, są to dzieci wychowujące się w rodzinach niewydolnych
wychowawczo, zaniedbanych, z problemem przemocy. Opiekunem tego koła jest
wolontariusz, który pracuje nie tylko z dziećmi ale też z rodzicami, opiekunami.
Uczestnicy koła otrzymali pomoc w nauce szkolnej na spotkaniach otrzymują napoje i
produkty żywnościowe.
Koło Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Sympatyków Dyscypliny Sportowej Szachy.
Uczestnicy koła 21 osób na spotkaniach poznają, bezpośrednio obserwując, na
czym polega ta dyscyplina a opiekun tego koła wolontariusz motywuje ich do bliższego
poznania, rozwijania zainteresowań, aktywnego spędzania czasu wolnego i uczestnictwa w
konkursach. Środki finansowe na realizację tego zadania są z 1%.
Przedstawiciel Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w
Połczynie-Zdroju Teresa Czaplińska we wrześniu 2021r uczestniczyła i ukończyła
Liderski Wyjazd Rozwojowy z programem;
-rozwój kompetencji osobistych, rozwój kompetencji przywódczych, wzmacnianie
samoświadomości liderskiej, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów i pozyskiwania
sojuszników do działań.
Celem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w sferze zadań publicznych jest działalność na
rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, integracji międzypokoleniowej.
Realizując kompleksowo to zadanie uczestniczymy, w spotkaniach
międzypokoleniowych a także od 3 lat , bierzemy udział w Zachodniopomorskich
Forach Rad Seniorów.
W 2021 roku w Kołobrzegu odbyło się: V ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM
RAD SENIORÓW, w którym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć.
Myślą przewodnią do dalszej integracji i edukacji międzypokoleniowego środowiska
rodzinnego jest potrzeba utworzenia; RAD SENIORÓW i RAD MŁODZIEŻY w
Gminie Połczyn-Zdrój.
Nasi członkowie wzmacniają przygotowanie merytoryczne, uczestnicząc aktywnie w

życiu środowiska poprzez systematyczny udział w pracy; Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

POMOC RZECZOWA DLA RODZIN OSÓB..
Współpracujemy z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach od 2008r.
Uczestniczymy w Ogólnopolskich Akcjach zbiórki żywności, która jest przekazywana
mieszkańcom Gminy Połczyn-Zdrój potrzebującym takiego wsparcia.
W roku sprawozdawczym nasza współpraca to prowadzenie dokumentacji,
protokołów odbioru środków spożywczych, owoców i warzyw z Firm; NETTO i POLO
MARKET w Połczynie-Zdroju i przekazywanie potrzebującym Rodzinom, Osobom.
Praca ta jest wykonywana przez Wolontariuszy i odbywa się codziennie z wyjątkiem
świąt.
W roku sprawozdawczym 2021 przekazano środki spożywcze dla Rodzin, Osób
potrzebujących na kwotę 89765,08 zł.

Dziękujemy Wolontariuszom za pomoc w realizacji tego trudnego
zadania. Staramy się dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Informacja o tej
formie działań została przekazana do;
Pana Burmistrz Połczyna-Zdroju, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Połczynie-Zdroju, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Połczynie-Zdroju, Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Połczynie-Zdroju.
Nasz program pomoc rzeczowa, który prowadzimy dzięki współpracy z
Bankiem Żywności w Nowych Bielicach i Firmą NETTO i POLO MARKET w
Połczynie-Zdroju, jest systematycznie przekazywany drogą telefoniczną i ogłaszany na
portalu społecznościowym.
Praca WOLONTARIATU , który ten program realizuje, została nagrodzona
PODZIĘKOWANIEM przesłanym przez MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO.
Dziękujemy za współpracę, życzliwość i odpowiedzialność: Wolontariuszom,
Kierownictwu i Pracownikom Firm; NETTO i POLO MARKET w Połczynie -Zdroju
Wszystkie nasze działania zawsze były i są prowadzone bez pobierania
odpłatności od uczestników.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Oddział Powiatowy
w Połczynie-Zdroju.
Sprawozdanie przyjęto i zatwierdzono w dniu 09.03.2022r.
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