Patronat honorowy Rzecznika Praw Dziecka
Opublikowane na Rzecznik Praw Dziecka (http://brpd.gov.pl)

Patronat honorowy Rzecznika Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął patronatem honorowym
następujące wydarzenia:
1. IV edycja ogólnopolskiej Akcji Dzieci-Dzieciom oraz Bajkowy Festiwal Teatralny
(31 sierpnia – 30 listopada 2014)
Podczas przygotowań do festiwalu, dzieci z całej Polski, przygotowują spektakle
teatralne, oparte na napisanych wcześniej bajkach. Wielki finał i spotkanie młodych
aktorów odbywa się w warszawskim Teatrze Lalka. Tematem przewodnim
tegorocznej edycji jest szeroko rozumiana profilaktyka. Więcej informacji:
http://www.dzieci-dzieciom.com/ [1]
2. Ogólnopolski Konkurs Wygraj salę marzeń każdego Pierwszoklasisty, Rodzica i
Nauczyciela (5 maja – 11 lipca 2014)
Konkurs, organizowany przez spółkę Moje Bambino, skierowany jest do szkół
podstawowych, w których w tym roku rozpoczną naukę dzieci sześcioletnie. Zadanie
polega na przygotowaniu powitalnego hasła dla pierwszoklasistów, wykonaniu zdjęć
sali lekcyjnej oraz opisaniu zmian, jakie powinny w niej zajść, aby jak najlepiej
wspierać proces edukacyjny dziecka. Oceniana będzie pomysłowość hasła oraz
adekwatność propozycji aranżacji sali lekcyjnej. Nagrodą jest wyposażenie sali
lekcyjnej.
3. Ogólnopolska społeczna kampania mediacyjna Zgoda – prezent na Dzień Dziecka
(29-30 maja 2014)
Celem akcji jest popularyzacja, promowanie i wdrażanie mediacji jako pokojowego
rozwiązywania sporów – szczególnie konfliktów rodzinnych i szkolnych. Jest świetną
alternatywą dla rozstrzygania sporów na drodze postępowania sądowego. Akcję
wspierają dwie konferencje: w Katowicach i w Krakowie. Organizatorem jest
Stowarzyszenie Małopolskie Centrum Mediacji.
4. II Międzynarodowy Festiwal Dobrych Projektów WROCLOVE DESIGN – Strefa KIDS
DESIGN (14-18 maja 2014)
WROCLOVE DESIGN to impreza prezentująca osiągniecia młodych designerów z
Polski, ale także uznanych artystów z całego świata. Festiwal został podzielony na
siedem stref tematycznych, w tym jedną dedykowao dzieciom – KIDS DESIGN.
Zaprezentowane zostaną tam najlepsze realizacje projektów przyjaznych dzieciom,
a najmłodsi będą mogli wziąć udział w twórczych warsztatach plastycznych i
teatralnych. Więcej informacji: http://wroclovedesign.pl/ [2]
5. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Dzieci krzywdzone seksualnie. Sprawcy
najgroźniejszych przestępstw seksualnych. Diagnostyka. Opiniowanie. Leczenie”
(9-11 maja 2014)
Jak co roku, konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem przedstawicieli
środowiska naukowego, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych i służb
ratunkowych. Spotkanie stanowić będzie szeroką debatę poświęconą wynikom
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prowadzonych badań, praktyce lekarskiej oraz rozwiązaniom legislacyjnym.
Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Seksuologiczne w Warszawie.
6. IX Warszawski Turniej Tańca „Tańczące Brzdące” pn. Muzyka i taniec, które łączą
nasze narody (8 maja 2014)
Organizatorem Turnieju jest stołeczne Przedszkole nr 16 „Zaczarowana kraina”. W
tym roku tanecznym zmaganiom najmłodszych towarzyszy dodatkowy walor: będą
poznawać historię zjednoczonej Europy. Podczas IX Turnieju Tańca zaprezentowana
zostaną także prace plastyczne zwycięzców II Dzielnicowego Konkursu plastycznego
Podróż po Europie.
7. Ogólnopolski cykl konferencji Integracja dla edukacji. Wspólnie zadbajmy o
prawidłowy rozwój małego ucznia (13-28 maja 2014)
Cykl konferencji poświęcony będzie metodom i formom pracy z małym dzieckiem
oraz aranżacji przestrzeni edukacyjnej. Uczestnicy zdobędą wiedzę w tym zakresie
oraz uzyskają pomoc w doborze narzędzi i metod pracy z uczniem. Konferencji
towarzyszy konkurs Wygraj salę marzeń każdego Pierwszoklasisty, Rodzica i
Nauczyciela, prowadzony przez Moje Bambino.
8. Akcja Dwie godziny dla rodziny (15 maja 2014)
Akcja Dwie godziny dla rodziny, prowadzona przez Fundację Humanites, ma
zachęcić pracodawców do umożliwienia pracownikom poświęcenia większej ilości
czasu dla rodziny. W zeszłym roku pracodawcy, którzy włączyli się w akcję, skrócili
czas pracy lub udzielili dodatkowych dwóch godzin wolnych swoim pracownikom,
aby mogli ten czas spędzić z bliskimi. Więcej informacji na:
http://www.mamrodzine.pl/ [3]
9. CEMS Chance VI (20-23 maja 2014)
CEMS jest programem edukacyjnym Stowarzyszenia Samorządu Studenckiego
Szkoły Głównej Handlowej, dedykowanym uczniom ostatnich klas gimnazjalnych
oraz młodzieży licealnej. Projekt ma za zadanie ułatwić młodym ludziom,
zagrożonym wykluczeniem społecznym, start w dorosłe życie. Podczas
kilkudniowego pobytu w Warszawie wezmą oni udział w warsztatach, które mają za
zadaniem pomóc im wybrać odpowiednią ścieżkę zawodową, a także rozbudzić ich
kreatywność i chęć samodoskonalenia. Więcej informacji oraz zasady rekrutacji:
http://www.cemschance.pl/ [4]
10. Rodzinny festiwal w Bibliotece (17 maja 2014)
Podczas tegorocznej Nocy Muzeów zaprasza także Miejska Biblioteka Publiczna
dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Na nocnych czytelników w godzinach 17:00 – 21:00
czekają liczne atrakcje, m. in. wspólne czytanie książek, występy zespołów
dziecięcych czy warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci i rodziców. Będzie to także
dobra okazja, aby zapisać się do Biblioteki i skorzystać z jej bogatych zbiorów.
Więcej informacji: http://www.bpwola.waw.pl/ [5]
11. VII Ogólnopolska Konferencja Ostrożnie dziecko! – profilaktyka krzywdzenia
dzieci (30 maja 2014)
Konferencja co roku skupia blisko czterystu specjalistów za zakresu prewencji
przemocy wobec dzieci oraz minimalizowania jej skutków. Organizowana jest przez
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Fundację Dzieci Niczyje i ma na celu wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, a
także zapoznanie uczestników z najnowszymi wynikami badań z kraju i zagranicy.
12. VII Ogólnopolski Konkurs TATO ROKU (1 czerwca 2014)
Konkurs ma na celu wskazanie prawidłowych wzorców w przeżywaniu ojcostwa oraz
uwrażliwić dzieci i młodzież na rolę ojca w rodzinie. Ma pokazać także samym ojcom
jak ważne i piękne jest ojcostwo. Podczas sześciu edycji konkursu napłynęło ponad
30 tysięcy prac konkursowych, a sam konkurs zyskał rangę ogólnopolską. Więcej
informacji: http://www.tatoroku.pl/ [6]
Udostępnij: Facebook [7] Google Plus [8] Twitter [9]
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