Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodzi w bieżącym roku jubileusz 100 lat
swojej działalności. "Piękne jest życie, gdy żyć się umie, gdy jedno serce drugie
rozumie."Prekursorami 100 letniego jubilata - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - były
organizacje powołane do życia jeszcze w okresie zaborów na terenie Warszawy i
Krakowa. Organizacja ogólnopolska o podobnym profilu, początkowo pod nazwą
Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powstała po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w roku 1919 i tą datę uznaje się początkiem Towarzystwa. Od tego
czasu Towarzystwo jest rzecznikiem praw dziecka, chroni i promuje jego prawa,
biorąc również pod uwagę prawa i obowiązki rodziców i opiekunów. Kontynuuje
założenia ideowe swoich poprzedników, czerpiąc z ich doświadczeń i myśli
pedagogicznych. Na przestrzeni 100 letniej działalności zawsze na pierwszym
miejscu stawiało na dobro dziecka i tak jest do tej pory. Obecnie Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem pożytku
publicznego, posiadającym osobowość prawną, zrzeszającym osoby fizyczne i
prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci. Szczególną opieką otaczamy dzieci w
różnym stopniu pokrzywdzone przez los: niepełnosprawne, przewlekle chore, ubogie,
osierocone, dzieci specjalnej troski oraz dzieci z rodzin wielodzietnych i
dysfunkcyjnych. Zakres działalności Towarzystwa jest bardzo szeroki, między
innymi obejmuje pomoc opiekuńczo - wychowawczą, socjalną, materialną,
edukacyjną, rehabilitacyjną, zdrowotną, żywnościową, psychologiczną. Wiele
miejsca w naszej działalności zajmuje organizacja czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży w formie różnorodnych akcji wypoczynkowych jak wakacje, wycieczki
krajoznawcze, turnusy zdrowotne. Dla naszych podopiecznych organizujemy również
cykliczne zabawy okolicznościowe z okazji "Dnia Dziecka" i mikołajek, a także
imprezy turystyczno-kulturalne, konkursy, warsztaty plastyczne, pomoc w nauce i
wiele innych. Refundujemy obiady w szkołach i zaopatrujemy dzieci w artykuły
szkolne, odzież, obuwie, a w celu dożywiania dzieci organizujemy zbiórki żywności,
a także zakupujemy żywność. Niepełnosprawnym dzieciom-sierotom finansujemy w
całości wypoczynek letni, zakupujemy sprzęt rehabilitacyjny, aparaty słuchowe,
niezbędne środki higieniczne i środki czystości i wiele innych w ramach potrzeb
dzieci. Nie przestajemy pomagać swoim podopiecznym po osiągnięciu przez nich
pełnoletności. Dorosłym osieroconym i niepełnosprawnym podopiecznym z
Zakładów Opiekuńczych i Domów Dziecka pomagamy w usamodzielnieniu się,
znalezieniu pracy, a także mieszkań. Na przestrzeni 100 lat celem działalności
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci było i jest nadal inicjowanie, i popieranie wszelkich
form pomocy dzieciom i młodzieży, a także ich rodzinom. Nie sposób wymienić
wszystkich naszych działań na rzecz dzieci specjalnej troski, nie sposób pomóc
wszystkim, ale uśmiech i radość choć garstki naszych podopiecznych sprawia, że
nabieramy chęci do dalszych działań. Do dzisiaj prowadzimy naszą działalność
dzięki ogromnemu wsparciu zaprzyjaźnionych firm, osób prywatnych, przyjaciół i
sympatyków Towarzystwa oraz dzięki codziennej, trudnej pracy wielu wolontariuszy.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Stare Miasto we
Wrocławiu wspólnie z Kołem Osiedlowym Szczepin oraz Kołem Osiedlowym
Gajowice prowadzi całoroczną, różnorodną formę organizacji czasu wolnego, opieki

i szeroko pojętej pomocy dzieciom przewlekle chorym, niepełnosprawnym,
osieroconym, dzieciom z rodzin ubogich, ich rodzinom i opiekunom, a także pomoc
dzieciom mających różne życiowe problemy. Udzielamy pomocy materialnej,
rzeczowej oraz finansowej, a dzięki prowadzonym w zaprzyjaźnionych sklepach
zbiórkom żywności mamy możliwość dożywiania dzieci z rodzin ubogich.
W ciągu roku szkolnego prowadzimy nieodpłatne zajęcia na warsztatach
plastycznych, na których wykonywane są ozdoby i kartki okolicznościowe, a także
inne ciekawe prace manualne. W zajęciach uczestniczy zwykle kilkoro dzieci i
młodzieży, w zależności od ich czasu wolnego. Zajęcia takie pozwalają na poprawę
rozwoju manualnego jak i umysłowego nie tylko dzieci niepełnosprawnych.
Materiały niezbędne do prowadzenia prac zakupujemy ze środków własnych TPD, a
zajęcia prowadzą nasze panie wolontariuszki - zawodowe plastyczki i malarki.
W okresie wakacyjnym organizujemy i finansujemy w całości wypoczynek
wakacyjny zwykle nad morzem dla naszych podopiecznych. Ilość dzieci jakie
możemy wysłać na wakacje zależy oczywiście od naszych finansowych możliwości
czyli od darczyńców.
Organizujemy różne zabawy i imprezy okolicznościowe. Z okazji "Dnia
Dziecka" i mikołajek, nasi podopieczni, głównie dzieci i młodzież, otrzymują
upominki ze słodyczami, grami planszowymi, puzzlami, maskotkami, artykułami
szkolnymi czy książkami, w zbieranie których zaangażowani są nasi wolontariusze.
W bieżącym roku z okazji "Dnia Dziecka" ufundowaliśmy upominki dla 196
dzieci i zorganizowaliśmy festyn obfitujący w wiele niespodzianek , a paczki
mikołajkowe otrzyma 235 dzieci. 51 niepełnosprawnych dzieci w większości sierot
społecznych z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zostało obdarowanych żywnością
na Święta Wielkanocne i tyleż dzieci obdarujemy żywnością na Święta Bożego
Narodzenia. W ciągu roku zakupujemy dla dzieci dużą ilość pampersów i środków
czystości.
Co roku organizujemy spotkania ze śniadaniem wielkanocnym i wieczerze
wigilijne dla naszych podopiecznych, ich rodzin oraz działaczy i wolontariuszy TPD.
Nie zapominamy również o seniorach, którzy często w naszym biurze spotykają się z
dziećmi i młodzieżą, aby zainteresować ich np. haftowaniem, szydełkowaniem,
malowaniem itp.
Pomagamy rodzicom i opiekunom dzieci w znalezieniu zatrudnienia, w pisaniu
pism do różnych instytucji i urzędów, rozliczamy im PIT-y, pomagamy w pisaniu
odpowiedzi na pisma otrzymywane z ZUS-u.
Nadmieniamy, że nasze Panie wolontariuszki, zajmujące się rękodziełem
własnoręcznie wykonały z okazji Świąt Bożego Narodzenia ozdoby świąteczne,
którymi ozdobiły choinkę i salę w Klubie Muzyki i Literatury przy Pl. Kościuszki.
Strona Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Wrocławiu http://www.tpdwroclaw.pl/tpd/

