Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy
„Przywrócić Dzieciństwo” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
za rok 2015
Towarzystwo zostało zarejestrowane 10 grudnia 1993 roku w Krajowym
Rejestrze Sądowym jako Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Kazimierza
Lisieckiego Dziadka, a następnie 18 grudnia 2001 r. już pod obecną nazwą pod
numerem KRS 73376. Tym samym jesteśmy kontynuatorami tradycji sięgającej marca
1928 roku, tj. momentu powstania Towarzystwa. Od 7 czerwca 2004 roku T.P.Dz.Ul.
posiada status organizacji pożytku publicznego.
W roku 2015 Towarzystwo z obszaru swoich statutowych działań skupiło się na
nastepującej działalności:
1. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
2. Organizowanie wsparcia i pomoc w kryzysie ludziom niezaradnym i starszym,
3.Działania na rzecz środowisk lokalnych, w których istnieją placówki,
4. Propagowanie pedagogiki Kazimierza Lisieckiego,
5. Dokumentowanie działalności przedwojennych ognisk i placówek działających
aktualnie,
6. Organizowanie szkoleń, konferencji i konsultacji,
7. Promocja działalności Towarzystwa w kraju i zagranicą,

1. Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych
Towarzystwo prowadzi 4 placówek wsparcia dziennego:
• Ognisko Dudziarska funkcjonuje od 14 lat na osiedlu socjalnym o tej samej
nazwie położonej pomiędzy torami kolejowymi stacji Olszynka Grochowska.
Osiedle zamieszkują rodziny wyeksmitowane z innych dzielnic Warszawy.
Mieszkańców tego osiedla dotykają bezrobocie, bieda, niewydolność
wychowawcza oraz izolacyjność ze względu na położenie.
• Klub Młodzieżowy Bielany ul. Gajcego został założony na osiedlu Wrzeciono,
które jest zamieszkałe przez rodziny pracowników Huty Warszawa. W
środowisku mieszkańców tego osiedla podstawowym problemem jest bieda,
uzależnienia i brak perspektyw na przyszłość. Druga siedziba klubu bielańskiego
znajdowała się przy ul. Nałkowskiej do listopada 2015. W związku z
niespełnianiem standardów usytuowania pomieszczeń placówka nie otrzymała
odpowiednich uprawnień placówki wsparcia dziennego.
• Świetlica socjoterapeutyczna na Okęciu zakończyła swoją działalność w
listopadzie 2015 w związku z nieprzedłużeniem umowy Towarzystwa z dzielnicą
Włochy.
• Ognisko “Na Zielonej Białołęce” otwarte 1.02.2013 roku dzięki inicjatywie Urzędu
Dzielnicowego Białołęka. Usytuowane jest w prywatnym budynku w związku z
brakiem na tym terenie lokali miasta, gdyż cała zabudowa są to bloki bądź domy
jednorodzinne budowane przez deweloperów. Ognisko ma za zadanie
rozeznanie problemów środowiska i dostosowanie oferty do zdiagnozowanych
sytuacji. Władze dzielicy oczekują od pracowników Ogniska rozbudzenia
świadomości lokalnej oraz integracji środowiska zamieszkałego na tym terenie.
• Od przyszłego roku otwiera się możliwość prowadzenia dwóch placówek
wsparcia dziennego w dzielnicy Żoliborz.
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Realizacja i wspieranie programów profilaktycznych w ogniskach i klubach:
• Grupowe zajęcia integracyjne i socjoterapeutyczne
• Zajęcia zagospodarowania czasu wolnego ( edukacja kulturalna, zajęcia
sportowe, plastyczne, grafittti, wyrabianie biżuterii, decoupage itp),
• Zajęcia terapii twóczej (terapia muzyczna i zajęcia plastyczne),
• Program socjoterapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z
rodzin dotkniętych przemocą,
• Prowadzenie i realizacja programu unijnego PWP “Nowe kompetencje” wspólnie
z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, partnerem z Ostrołęki i Hiszpanii,
• Organizacja zawodów i imprez sportowych,
• Programy promujące sportowy i zdrowy styl życia,
• Imprezy promocyjne, mające na celu upowszechnianie działań i wizerunku
Towarzystwa.
Organizowanie wypoczynkowo-terapeutycznych wyjazdów letnich dla około 65
dzieci i młodzieży w takich miejscowościach jak:
• Obóz grupy dzieci i młodzieży z Ogniska Dudziarska w Krynicy Morskiej.
• Obóz przetrwania dla dzieci i młodzieży z Ogniska „Zielona Białołęka” w
Serpelicach,
• Obóz w Ustrzykach Dolnych dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej we
Włochach.
Wszystkie nasze placówki funkcjonują w trybie tzw. umów trzyletnich z poszczególnymi
dzielnicami, które przekazują środki na podstawową dzialalność placówek. Towarzystwo
jako organizacja prowadząca uzupełnia braki finansowe placówek w zakresie
wyżywienia, uzupelnienia opłat czynszowych i mediów, wyjazdów wakacyjnych i
materiałów do zajęć.
Kierownicy placówek w organizowaniu zajęć korzystają z pomocy wolontariuszy
pozyskiwanych przez prywatne kontakty. W minionym roku instytucje państwowe
wyraźnie zmniejszyły ilość środków przeznaczonych na trzyletnie konkursy finansujące
prowadzenie placówek oraz dodatkowe konkursy, w których nasze placówki mogły
pozyskiwać środki na specjalistów i instruktorów, były to dodatkowe fundusze
pozwalające wdrażac nowatorskie i innowacyjne projekty w placówkach.

2. Organizowanie wsparcia i pomoc w kryzysie ludziom niezaradnym i starszym,
Patrząc na powyższy opis środowiska, w którym pracują nasze placówki niezbędnym
jest stworzenie atrakcyjnego programu zajęć, który może zainteresować dzieci, młodzież
oraz ich rodziców. W prowadzonych przez nas placówkach staramy się prowadzić ścisłą
współpracę i pomoc rodzicom naszych wychowanków.
W minionym roku zakończyliśmy realizację programu unijnego PWP “Nowe
komopetencje”. Dał on młodzieży umiejętność prezentacji na rynku pracy oraz kadra
trenerska stworzyła modele animacji lokalnej dla placówek wsparcia dziennego.
Byli wychowankowie tzw. „Mamuty” mieli możliwość zaprezentowania swoich
umiejętności piosenkarskich nagrywając płytę z piosenkami ogniskowymi czasu ich
młodości.
Nadal funkcjonuje forma spotkań byłych wychowanków zainicjowana przez p. Antoniego
Świątkowskiego obchodzenia Imienin. Spotykają się różne pokolenia wychowanków
„Dziadka” i wyraźnie widać, że szukają możliwości do wspólnych spotkań, które są
nawiązaniem do tradycji wcześniejszych lat.
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3.Działania na rzecz środowisk lokalnych, w których istnieją placówki,
Towarzystwo jest organizacją otwartą na propozycje i zmieniające się przepisy władz
samorządowych i państwowych.
W minionym roku nasze placówki organizowały bądź współorganizowały festyny, pikniki,
imprezy okolicznościowe związane ze świętami:
Ognisko Dudziarska: piknik “Witaj lato”, piknik naukowy, imprezy świąteczne,
Klub Bielański przy ul. Nałkowskiej i Gajcego : piknik dzielnicowy,
Świetlica socjoterapeutyczna we Włochach: festyn i mecz w piłce nożnej pomiędzy
placówkami tej dzielnicy, świąteczne spotkanie z wychowankami i ich rodzicami
posumowujące pięcioletni okres funkcjonowania Świetlicy.
Ognisko “Na Zielonej Białołęce” zorganizowało piknik “Witaj lato”, “Dzień sąsiada” oraz
“Choinkę osiedlową”.
Placówki prowadzą zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji organizując zajęcia
turystyczne oraz rekreacyjne, często poza terenem placówek.
Ogniska współpracują z instytucjami samorządowymi uczestnicząc z Zespołach
Interdyscyplinarnych wspólnie ze specjalistami różnych zakresów działań (kuratorzy
sądowi, policja, OPS, pedagodzy szkolni, wychowawcy DD itp) i ustalając program
dzialania dla poszczególnych rodzin w kryzysie.
Zarządy dzielnicy znają dzialania placówek prowadzonych przez Towarzystwo i wysoko
oceniają ich pracę.
4. Propagowanie pedagogiki Kazimierza Lisieckiego,
Historia TPDUL, Ognisk oraz osoby Kazimierza Lisieckiego i tworzonych przez niego
Ognisk jest przekazywana w formie pisemnej (książki byłych wychowanków) oraz w
formie ustnej w trakcie kontaktów z urzędnikami, młodzieżą oraz własnych spotkań
towarzyskich. Przy różnych spotkaniach na konferencjach, szkoleniach jest
przekazywana historia ustna oraz książki o pedagogice Kazimierza Lisieckiego.
W minionym roku elementem kończącym realizowany prowadzony od dwóch lat
program unijny była konferencja prezentująca modele animacji lokalnej dla grupy
starszej i młodszej młodzieży. Przy wszystkich działaniach projektowych wymieniana
była osoba K. Lisieckiego i nawiązuje się do zasad pedagogiki „Dziadka”. W czasie
spotkań z partnerami hiszpańskimi nawiązując do historii życia K. Lisieckiego,
zainteresowaliśmy ich pedagogiką naszego patrona.
5. Dokumentowanie działalności przedwojennych ognisk i placówek działających
aktualnie,
Andrzej Pilecki ze swoja siostrą Zofią Optułowicz, przy okazji uczestniczenia w różnego
rodzaju uroczystościach poświęconych ich ojcu, Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu,
zaznaczają rolę w ich życiu Dziadka i Towarzystwa.
Dzięki rodzinie rotmistrza Pileckiego Zarządowi Towarzystwa i Koła Warszawa udało się
doprowadzić do projekcji filmu o rotmistrzu Pileckim dla byłych i aktualnych
wychowanków. Dzięki Dyrekcji „Warszawska rodzina” – dawny Zespół Ognisk
Wychowawczych udało nam się ten seans przeprowadzić w profesjonalnej sali kinowej
w obecności reżysera, głównego aktora oraz rodziny i przyjaciół rotmistrza Pileckiego.
Kolega B. Homicki propaguje pedagogikę Kazimierza Lisieckiego oraz historię Ognisk
nie tylko w nowym miejscu Jego zamieszkania, lecz również przy okazji uczestniczenia
w spotkaniach i konferencjach, na których bywa.
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6. Organizowanie szkoleń, konferencji i konsultacji,
Prowadzenie programu unijnego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży
oraz hiszpańską Fundacją ESPLEI zaowocowało stworzeniem wielu opracowań
zawierających scenariusze i konspekty do prowadzenia zajęć. Doświadczenia te zostały
zawarte w opisanych modelach animacji lokalnej przeznaczonych dla placówek
wsparcia dziennego. Informacje te w formie opracowań książkowych zostały przybliżone
i przekazane w czasie konferencji, na którą zostali zaproszeni pedagodzy z placówek
wsparcia dziennego, pracownicy OPS i inne zainteresowane osoby.
Ofertę wypracowanych modeli trenerzy przekazywali w czasie szkoleń dla pedagogów i
innych zainteresowanych osób w Otwocku, Ostrołęce, Pilawie i Warszawie – ogółem w
szkoleniach uczestniczyło ok. 150 osób.
Nieustannie borykamy się z brakami kadry do bieżącej działalności. Jedna osoba
zatrudniona na etat to stanowczo za mało, aby rzetelnie i na bieżąco prowadzić
wszystkie prace biurowe i administracyjne. Jednak nie ustajemy w staraniach, aby
szukać źródeł finansowania zatrudnienia dodatkowych osób do obsługi administracyjnoksięgowej.
Systematycznie, acz nie bez trudności staramy się realizować wszystkie zalecenia
pokontrolne Komisji Rewizyjnej z ubiegłego roku. Również zalecenia pokontrolne
organów samorządowych miasta, jak też województwa wymuszają na nas lepsze i
skuteczniejsze metody działania.
Tak jak dotychczas większość członków Zarządu pracuje „pro publico bono”.
Rozszerzany jest także udział wolontariuszy w realizacji coraz większych zadań. Ale to
również coraz więcej kosztuje (Zgodnie z Ustawą o Pożytku Publicznym i
Wolontariacie). W związku z przytoczoną Ustawą następuje rozszerzenie strategii
działania w kierunku szerokiej promocji Ognisk „Dziadka Lisieckiego i Towarzystwa, co
przekłada się na propozycję prowadzenia kolejnych placówek wsparcia rodzinnego na
terenie Warszawy.
Szczególną uroczystością naszego Towarzystwa są Imieniny „Dziadka”, które od 2012
roku uległy zmianom w związku z przeniesieniem Ognisk i Towarzystwa do dolnej części
dziadkowego obiektu zachowując dotychczasową formułę edukacyjno-integracyjną dla
obecnych i byłych wychowanków.
W marcu 2015 odbył się bieg terenowy śladami Ognisk i historii życia Kazimierza
Lisieckiego, w którym uczestniczyli nasi wychowankowie.
7. Promocja działalności Towarzystwa w kraju i zagranicą,
Tak jak od wielu już lat ogromnym wsparciem jest dla nas pomoc naszych przyjaciół z
FLHiP pod przewodnictwem, wielkiego naszego przyjaciela, księżnej Renaty Sapiehy
Towarzystwo liczy około 89 członków w tym 15 wspierających i 6 członków
honorowych: Włodzimierz Brzeziński, Stefania Gancarczyk, Renata Sapieżyna, Chester
Sawko, Wacław Jędrys , prof. Marek Kwiatkowski.
Wszystkie dotychczasowe instytucje, podmioty publiczne
wspierające naszą dzialalność:
1. Urząd Dzielnicy Praga Południe
2. Urząd Dzielnicy Bielany
3. Urząd Dzielnicy Włochy
4. Urząd Dzielnicy Mokotów
5. Urząd Dzielnicy Żoliborz
6. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
7. Władze Samorządowe Gminy Otwock
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samorządowe
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8. Zarząd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
9. OPS-y i władze dzielnic Warszawy, gdzie funkcjonują i tworzone są
placówki „Dziadka” Lisieckiego (tak popularnie się je nazywa)
10. FLHiP- Stowarzyszenie działające w W.Brytanii pod przewodnictwem
Księżnej Renaty Sapieżyny
11. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
12. Fundacja ATD
13. Fundacja dla Polski
14. Zgodnie ze Statutem tzw. członkowie wspierający: Arcelor-Mittal Huta
Warszawa, grupa firm publicznych i prywatnych oraz urzędów publicznych.
18. Urzędy Skarbowe w Warszawie.
8. Inne działania Towarzystwa i współpraca z ZOW
Kontynuowana jest wielopłaszczyznowa współpraca z ZOW. W praktyce dotyczy to
udostępniania pomieszczeń na cele integracji i spotkań byłych wychowanków a także
statutowe. Jesteśmy otwarci jako organizacja pozarządowa na wspólne – partnerskie
prowadzenie projektów odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne. Nadal
wspólnie organizowane są imprezy międzyogniskowe, a także tradycyjne Imieniny
„Dziadka”
9. Oddziały i Koła terenowe
- Koło „Warszawa” – Organizuje imprezy integracyjne środowiska byłych
wychowanków: Jajko wielkanocne, spotkania Imieninowe „Dziadka” i wychowanków,
spotkanie Noworoczne. Kolo Warszawa wsparło finansowo inicjatywę kampanii 1% na
rzecz naszego Towarzystwa. Szczegółowe dokonania Koła Warszawa przedstawione są
w osobnym sprawozdaniu.
-Koło „Świder”- wspiera Ognisko Wychowawcze „Świder" w działaniach,
szczególnie pedagogicznych na rzecz dziecka i rodziny przy planowaniu i realizacji
zajęć wychowawczych, a zwłaszcza dużych uroczystości, świąt i różnych wydarzeń
pedagogicznych oraz imprez m.in. o charakterze kulturalnym czy sportoworekreacyjnym ( turniej sportowy Spartakiady, Festyn Rodzinny, Festiwal Piosenki).
Szczegółowe dokonania Koła Świder przedstawione są w osobnym sprawozdaniu.
- Koło „Pilawa” – propaguje pedagogikę i osobę Kazimierza Lisieckiego organizując
i uczestnicząc w festynach oraz w imprezach sportowych takich jak: begi na
orientację, ogniska tematyczne i inne.

5

