
 

 

 

 

Warszawa, 21.03.2012 

 

KOPD chroni prawa dziecka już od 30 lat 

3 kwietnia 2012 r. w Teatrze Kamienica odbędzie się konferencja pt. „Prawa dziecka - teoria 

i praktyka”. Organizatorami wydarzenia są obchodzący 30-lecie działalności 

Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw Dziecka. 

 

Co to są prawa dziecka oraz jak je stosować w praktyce? Jak aktualnie wygląda sytuacja 

przestrzegania praw dziecka w Polsce i na świecie? Na te oraz inne pytania odpowiedzą Rzecznik 

Praw Dziecka oraz Komitet Ochrony Praw Dziecka na wspólnie organizowanej 3 kwietnia konferencji 

pt. „Prawa dziecka - teoria i praktyka”. W programie zaplanowano między innymi wystąpienie 

Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka. 

 

Konieczność ochrony praw dziecka w Polsce dostrzegła już ponad 30 lat temu dr Maria Łopatkowa, 

która w 1981 roku założyła pierwszą w Polsce organizację poświęconą działalności na rzecz dzieci. 

Powstały wówczas Komitet Ochrony Praw Dziecka do dzisiaj niesie bezpłatną i profesjonalną pomoc 

pokrzywdzonym dzieciom oraz ich rodzinom, a także współpracuje z instytucjami publicznymi i 

innymi organizacjami pozarządowymi, wnosząc swój wkład w kształtowanie praw dziecka w naszym 

kraju.  

„KOPD działa na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat praw najmłodszych. 

Na    co    dzień współpracujemy nie tylko z instytucjami administracji państwowej, 

ale przede wszystkim z indywidualnymi ekspertami oraz rodzicami” mówi psycholog Mirosława 

Kątna, wieloletnia Przewodnicząca i współzałożycielka KOPD. Oprócz działań dotyczących praw 

dziecka, Komitet prowadzi także coroczny konkurs „Świat przyjazny dziecku”, nagradzając 

produkty, sprzyjające rozwojowi emocjonalnemu najmłodszych. 

 

W konferencji „Prawa dziecka - teoria i praktyka” swoje wystąpienia przewidzieli także dr Jan 

Orgelbrand, Z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Barbara Smolińska-Theiss z Akademii 

Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Mirosława Kątna, Przewodnicząca Zarządu Krajowego Komitetu 

Ochrony Praw Dziecka, Teresa Romer, sędzia SN w stanie spoczynku oraz Dorota Zawadzka, znana 

rodzicom „Superniania”. 

 

 

 

 

 



Informacje o Komitecie Ochrony Praw Dziecka 

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, 

która zajmuje się ochroną praw i interesów dzieci oraz ich rodzin. Od 1981 roku misją Komitetu jest 

przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim przejawom krzywdzenia dzieci oraz pomoc rodzinom 

w   sytuacjach kryzysowych. Swoją misję KOPD realizuje poprzez Centrum Interwencyjne 

w Warszawie oraz 23 oddziały terenowe w całej Polsce.  

Komitet Ochrony Praw Dziecka jako organizacja pozarządowa świadczy pomoc psychologiczną, 

pedagogiczną, diagnostyczną, psychoterapeutyczną, mediacyjną i prawną, szukając najwłaściwszej 

formy pomocy dla dziecka i jego rodziny. 

Zakres pomocy udzielanej przez Centrum Interwencyjne KOPD w Warszawie: 

- konsultacje psychologiczne, 

- porady psychologiczno-pedagogiczne, 

- porady prawne i porady socjalne, 

- mediacje rodzinne, 

- psychoterapia rodzinna i psychoterapia małżeńska, 

- psychoterapia indywidualna (w tym dla osób, będących w sytuacji rozwodu lub rozstania 

partnerskiego oraz osób dorosłych, które w dzieciństwie przeżyły wykorzystanie seksualne), 

- prowadzenie grup psychoedukacyjno-wsparciowych dla rodziców, będących w konflikcie 

okołorozwodowym, 

- prowadzenie grup psychoterapeutycznych dla osób po rozwodzie lub rozstaniu partnerskim, 

- interwencja prawno-psychologiczna w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci, 

- diagnoza psychologiczno-seksuologiczna dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego, 

- wsparcie psychologiczne i psychoterapia dla dzieci-ofiar wykorzystywania seksualnego i ich rodzin, 

- przesłuchania dzieci w trybie art. 185a k.p.k. 

Komitet Ochrony Praw Dziecka prowadzi również szkolenia na temat konfliktu 

okołorozwodowego, przemocy w rodzinie, w tym szczególnie przemocy seksualnej wobec dzieci, 

które są przeznaczone dla profesjonalistów, pracujących z dziećmi i ich rodzinami. KOPD prowadzi 

także działalność wydawniczą oraz zajmuje się popularyzacją praw dziecka. 

Więcej informacji na temat działalności KOPD można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.kopd.pl   

Więcej informacji udziela  

Magdalena Stachowiak 

Szef Zespołu PR i Pozyskiwania Środków  

Komitet Ochrony Praw Dziecka  


