
 

 

Warszawa, 25.04.2014 r. 

 

„Świat przyjazny dziecku”- bezpieczne i szczęśliwe dzieciństwo 

Komitet Ochrony Praw Dziecka ogłosił wyniki XII edycji konkursu „Świat przyjazny dziecku”. Przyznano 18 
nagród głównych oraz 26 wyróżnień dla produktów oraz usług najbardziej wartościowych dla rozwoju dzieci. 

Kapituła XII edycji konkursu „Świat przyjazny dziecku” wybrała najlepsze produkty i usługi 2014 roku. 
Wyróżnienia otrzymały produkty, które w pozytywny sposób wpływają na rozwój poznawczy, społeczny i 
emocjonalny oraz na wrażliwość estetyczną dziecka. Zgłoszenia konkursowe oceniane były w kategoriach: 
Bezpieczeństwo dziecka, Dom, Dziecko w szkole, Kultura, Miejsce Przyjazne Dziecku, Zabawki, Zdrowie oraz 
Dziecko i Internet. W tym roku po raz pierwszy z radością mogliśmy przyznać nagrody w dwóch nowych 
kategoriach: Ekologia w życiu dziecka oraz Rehabilitacja dziecka. W tegorocznej edycji szczególnie dużo 
nagród i wyróżnień jurorzy przyznali w podkategorii Książki, co idealnie wpisuje się w obchodzony w kwietniu 
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. 

Firmy, które zgłosiły nagrodzone produkty, usługi, miejsca będą mogły posługiwać się rozpoznawalnym logo 
„Świat przyjazny dziecku”, które pomoże rodzicom zdecydować o wyborze zabawek czy akcesoriów dla 
maluchów. W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka, a także nadchodzącymi wakacjami rekomendacje 
Kapituły są istotnymi i przydatnymi wskazówkami, dając rodzicom wiele inspiracji i możliwości na stymulujące 
rozwój dziecka spędzanie wspólnego czasu oraz pomagając w  zachowaniu zasad bezpieczeństwa.  

Celem Konkursu, który odbywa się regularnie co roku od 2002 r., jest wyróżnienie i nagrodzenie produktów  
dla dzieci w wieku 0-14 lat, obecnych na polskim rynku miejsc przyjaznych dzieciom, a także portali  
internetowych.  

Zgłoszenia XII edycji konkursu oceniała Kapituła w składzie: 

 Artur Barciś – aktor, reżyser, 

 Profesor Adam Frączek – były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 

 KAYAH -wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, współwłaścicielka firmy fonograficznej Kayax, w 
której wydaje płyty i promuje utalentowanych, polskich artystów, 

 Mirosława Kątna – Przewodnicząca Zarządu Krajowego KOPD, 

 Magdalena Kordaszewska – twórca portalu zabawkowicz.pl,  

 Magdalena Łazarkiewicz – reżyser filmowy, teatralny, telewizyjny, scenarzysta,  

 Monika Mrozowska -  aktorka, była piosenkarka zespołu Fasolki, autorka książek  
i publikacji o tematyce ekologicznej, 

 Robert Myśliński – autor bajek „Siedem Supełków”. Wspólnie z żoną, Dorotą Zawadzką, pisze książki i 
organizuje spotkania oraz wykłady,  

 Magdalena Stachowiak – pedagog i Szef Zespołu PR i Pozyskiwania Środków KOPD,  

 Profesor Mieczysław Wasilewski – wykładowca ASP, 

 Anna Wakulak – redaktor naczelna „Świata Zabawek”,  

 Dorota Zawadzka – psycholog rozwojowy, telewizyjna „Superniania”. 



 

Więcej informacji oraz listę przyznanych nagród i wyróżnień zostanie opublikowana na naszej stronie 
internetowej oraz oficjalnym profilu na Facebooku. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się jesienią 2014 roku. 
 

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. 

 

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

Kontakt dla mediów: 

Magdalena Stachowiak, Pedagog, Szef Zespołu PR i Pozyskiwania Środków, Członek Zarządu Krajowego 
Komitetu Ochrony Praw Dziecka, e-mail: m.stachowiak@kopd.pl, tel. 505045 679 
tel. (22) 822 07 52 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela:  
Zespół PR i Pozyskiwania Środków Komitetu Ochrony Praw Dziecka,  
22 626 94 21, 504 190 740 
 

Lista laureatów XII edycji konkursu „Świat przyjazny dziecku”. 

 

KATEGORIA: MIEJSCE PRZYJAZNE DZIECKU 

Centrum EduFun               Centrum EduFun (Inter_Edu Dawid Kubacki)  przyznano nagrodę główną 
SMYK Cały dla małych!               SMYK Sp. z o.o. przyznano wyróżnienie 
Międzynarodowa Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Argonaut                Międzynarodowa Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum Argonaut:  przyznano nagrodę główną 
 
 
KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA 

Gryzaki Oball               DUMEL Marcin Domeracki : przyznano wyróżnienie 
Flipper – uchwyty do szczoteczek do zębów              BabyHana: przyznano  wyróżnienie 
Monitor Oddechu Angelcare                Abakusbaby Jerzy Salwa:  przyznano nagrodę główną 
 
 
KATEGORIA: ZABAWA 
 
A) ZABAWKI 
 
Dla dzieci w wieku 0-3 lat  



Traktor Farmer                Dumel Marcin Domeradzki : przyznano nagrodę główną 
Pycha micha               GRANNA Sp. z o.o. : przyznano wyróżnienie 
 
Dla dzieci 3-7 lat 
Gra edukacyjna „My First Activity”         Piatnik, Firma Klukowski -Wilczyńscy s.c. przyznano nagrodę 
główną 
Układanki edukacyjne z serii „Świat przedszkolaka”: „Śmiałe owce”, „Śmiałe warzywa”, „Małe zoo”, „Małe 
Zwierzęta”           JAWA Wyszkowski Bartłomiej przyznano wyróżnienie 
Potwory do szafy                GRANNA Sp. z o.o. przyznano wyróżnienie 
 
Dla dzieci w wieku 7-12 lat 
Gra edukacyjna „Activity Junior”             Piatnik, Firma Klukowski -Wilczyńscy s.c. przyznano wyróżnienie 
Seria „Było sobie…” (gry, filmy DVD, Encyklopedia)           Hippocampus Sp. z. o.o. przyznano nagrodę 
główną 
IQ Fit           GRANNA Sp. z o.o przyznano wyróżnienie 
 
V. KATEGORIA: KULTURA 
 
A) KSIĄŻKI 
 
Dla dzieci w wieku 0-5 lat 
 Wielkoformatowe książki obrazkowe - AUTA & NA BUDOWIE           Babaryba.pl Maria Włodarska 
przyznano wyróżnienie 
Seria „Misia Marysia”           Wydawnictwo DEBIT Sp. j. Anna i Witold Wodziczko przyznano wyróżnienie 
 „Wytwórnik domowy”            WYTWÓRNIA Magdalena Kłos-Podsiadło:  przyznano nagrodę główną 
 
 „Kostka i Bruno. Bajki wychowajki”             Wydawnictwo G+J przyznano wyróżnienie 
 
Dla dzieci w wieku 5-12 lat 
 Seria „Zuza” - seria opowiadań przybliżających tematykę uczuć, seksualności i płci          Wydawnictwo 
Entliczek Anna Wanielista-Stołecka :  przyznano nagrodę główną 
Seria komiksów dla dzieci „Jonka, Jonek i Kleks”            Egmont Polska Sp. z o.o. przyznano wyróżnienie 
 „Mała książka o gwarze warszawskiej”           Babaryba.pl  Maria Włodarska przyznano wyróżnienie 
„Ludzkie ciało z modelm 3D”          Wydawnictwo DEBIT Sp. j. Anna i Witold Wodziczko przyznano 
wyróżnienie 
„Dobre uczynki Cecylki Knedelek”           Wydawnictwo JEDNOŚĆ przyznano wyróżnienie 
„Kto ty jesteś?”            WYTWÓRNIA Magdalena Kłos-Podsiadło: przyznano nagrodę główną 
 „Jedno oko na Maroko”          Wydawnictwo Czarna Owieczka Sp. zo.o.  przyznano wyróżnienie  
„Różni, ale tacy sami” – Książka o tolerancji       Wydawnictwo Czarna Owieczka Sp. zo.o. przyznano 
wyróżnienie 
 
Wydawnictwa edukacyjne 
„Bobas Lubi Wybór”           Wydawnictwo Mamania przyznano wyróżnienie 
Seria: „Piszę cyfry i rysuję kształty”,  „Rysuję szlaczki i piszę cyfry”,  „Rysuję szlaczki i piszę litery”       
AMEET 
 Sp. z o.o. przyznano wyróżnienie 
„Przygody z Polską” książeczka kreatywna – ZUZU Zuzanna Szelińska przyznano nagrodę główną 
 
 
B) AUDIOBOOKI 
„Proszę słonia”          Wydawnictwo Literówka przyznano nagrodę główną 
 
 „Dzieciaki świata”           Wydawnictwo G+J przyznano wyróżnienie  



„Zwierzaki świata”          Wydawnictwo G+J przyznano wyróżnienie 
 
 
 
E) MULTIMEDIA 
Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa             Eduintegrator Sp. z o.o. (Grupa PWN) przyznano nagrodę 
główną 
 
„Rrromek i Rradek „ multibook           DO&DO Szatkowska Sp. Jawna przyznano nagrodę główną 
 
 VI. DOM 
 Miuk - siedzisko           Miuki (Miły Projekt Agnieszka Kwiecińska) przyznano wyróżnienie 
 Zestaw do kołyski i wózka POOFI           POOFI przyznano nagrodę główną 
 
 
VII. DZIECKO W SZKOLE 
 „National Geographic Odkrywca”           Nowa Era Sp. z o.o. przyznano nagrodę główną 
Tornistry – modele Mini, smart, Midi, Flexi – HERLITZ Sp. z o.o. przyznano wyróżnienie 
 
IX. EKOLOGIA W ŻYCIU DZIECKA 
Latający Smok             Studio Alena Trafimava  przyznano wyróżnienie 
Przestrzenne Memo            Wydawnictwo Epideixis przyznano nagrodę główną 
 
X. REHABILITACJA DZIECKA 
Kula sensoryczna z piłkami – Ballyhoo Balls             B.est TOYS Polska przyznano nagrodę główną 
Klocki miękkie OneTwoSqueeze            B.est TOYS Polska przyznano nagrodę główną 
Drobne instrumenty: marakasy-żyrafy, tamburyn-gąsienica, kołatka-krokodyl, bębenek do kręcenia w dłoniach           
B.est TOYS Polska przyznano wyróżnienie 
Gymbox – zestaw do wczesnego wspomagania rozwoju            Nowa Szkoła Sp. z o.o. przyznano wyróżnienie 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


