Przekaż 1%
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
jest stowarzyszeniem działającym na terenie
Zielonej Góry od 1988 roku.
Od początku naszego istnienia zajmowaliśmy się wsparciem
kobiet w ciąży i młodych matek. Wskazywaliśmy im rozwiązania
w różnych trudnych sytuacjach. Zapewnialiśmy poradnictwo
specjalistyczne, pomoc rzeczową, możliwość schronienia.
Z tego też powodu przylgnęło do nas określnie Domu
Samotnej Matki, którą używamy jako stosowaną
w przestrzeni publicznej, rozpoznawalną dla każdego,
stanowiącą sumę wszystkich naszych działań, nakierowanych
na wspieranie i ochronę dziecka oraz rodziny.

Od 2004 roku posiadamy
status organizacji pożytku
publicznego.

Obszarem naszej aktywności jest przede wszystkim
południowa część województwa lubuskiego.
Posiadamy Koło w Nowogrodzie Bobrzańskim,
a członkowie stowarzyszenia są także w Żarach
i Nowej Soli.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Piaskowa 9e, 65-204 Zielona Góra
tel. (68) 324 49 00, (68) 328 08 63, kom. 503 190 032
www.tkopd.pl e-mail:tkopd@poczta.onet.pl
NIP: 929 13 78 273, KRS: 0000023781

WESPRZYJ NAS PRZEKAZUJĄC 1%
PODATKU LUB DAROWIZNĘ
NUMER KONTA BANKOWEGO:
97 2030 0045 1110 0000 0309 8770

WSPIERANIE PRAW
I INTERESÓW
Wspieram
Magdalena Różczka

DZIECKA ORAZ RODZINY

rozliczając swój podatek
podaj KRS: 0000023781
organizacja pożytku publicznego

Twój 1% przeznaczony będzie m.in. na:
1. Prowadzenie „Domu Samotnej Matki”
2. Prowadzenie akcji Mądre rodzicielstwo.
3. Psychologa dla rodziców po stracie dzieci.
Dom Samotnej Matki w Zielonej Górze
www.tkopd.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Piaskowa 9e, 65-204 Zielona Góra
tel. 68 324 49 00, e-mail:tkopd@poczta.onet.pl

Sﬁnansowane ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

PORADNICTWO

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)
dla oﬁar przemocy w rodzinie

Poradnictwo specjalistyczne

Prowadzony przez nas od 1992 roku Ośrodek to miejsce,
gdzie osoby doznające przemocy w rodzinie otrzymują
pomoc oraz wsparcie w rozwiązaniu swojej sytuacji
kryzysowej. Oferujemy im schronienie, poradnictwo
specjalistyczne, pomoc rzeczową

Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest przez nas
w obszarach dotyczących dzieci, rodziny i przeciwdziałania
przemocy. W zależności od pozyskanych środków może
to być:

Mieszkania chronione
(mieszkania ze wsparciem)
Na terenie Zielonej Góry prowadzimy 4 takie mieszkania.
Jest to drugi etap udzielanej przez nas pomocy. Podopieczni
mogą traﬁć do mieszkania, gdy po pobycie w OIK mogą już
być samodzielni, podjęli pracę itd., ale potrzebują jeszcze
wsparcia specjalistów, nierzadko preferencyjnych warunków
związanych z ponoszeniem kosztu za mieszkanie.

Mobilny zespół interwencyjny
Działanie realizowane przy współpracy z Policją. Polega ono
na współdziałaniu z naszym psychologiem, by na miejscu
zdarzenia, rozpoczął on już pracę z oﬁarami, świadkami
często traumatycznego zdarzenia. Pomoc taka udzielana
jest także rodzinie poszkodowanych, jeśli jest to niezbędne.

Telefon zaufania dla oﬁar przemocy

Telefon Zaufania
dla osób doznających przemocy czynny 24/7

68 328 08 63

poradnictwo prawne
poradnictwo psychologiczne dla dzieci
poradnictwo psychologiczne dla dorosłych
i inne w zależności od możliwości i potrzeb np.
logopedyczne, socjalne, teologiczne.

Telefon Zaufania dla osób doznających przemocy działa 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jest on przeznaczony
dla osób, które potrzebują wsparcia, porady, gdyż nie
wiedzą ja sobie poradzić z problemem z obszaru przemocy,
trudności rodzinnych i innych sytuacji kryzysowych.

Mediacje rodzinne
Mediacja to dobrowolne porozumienie się osób będących
w sporze z pomocą trzeciej, neutralnej i bezstronnej
osoby – mediatora. Nasze mediacje oferujemy w szczególności w sytuacjach rozstania, rozwodów i tam gdzie ważne
jest zadbanie o emocje i zabezpieczenie interesów dziecka.
Prowadzimy mediacje w Zielonej Górze, Nowogrodzie
Bobrzańskim, Żarach i Nowej Soli.

EDUKACJA
Na terenie województwa lubuskiego
prowadzimy wiele działań edukacyjnych
obejmujących spotkania z:
rodzicami (m.in. warsztaty Mądre
rodzicielstwo–umiejętności wychowawczych),
nauczycielami (m.in. edukacja z obszaru przeciwdziałania
przemocy, niebieskiej karty)
uczniami/dziećmi (m.in. cyberprzemoc, prawa dziecka,
przeciwdziałanie przemocy)
W zależności od potrzeb przygotować możemy
spotkanie/zajęcia/warsztaty dla konkretnej grupy, tak by
pomóc w rozwiązaniu problemu.

POCHÓWEK DZIECI ZMARŁYCH
PRZED NARODZINAMI
Na terenie Zielonej Góry
prowadzim pochówek dzieci
na Cmentarzu Komunalnym ul. Wrocławska
w Zielonej Górze. Opiekujemy się grobem
Samotnej Matki.
Dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia, w związku
ze stratą, możliwe jest skorzystanie z psychologa.

Praca ze sprawcami przemocy
Prowadzimy zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób, które
są sprawcami przemocy. Mogą to być osoby skierowane
przez Sąd, Kuratorów, ale też takie, które same uznały,
że potrzebują pomocy i pracy nad sobą.

WIĘCEJ INFORMACJI O NAS
Dom Samotnej Matki w Zielonej Górze
www.tkopd.pl

