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Konkurs Świat przyjazny dziecku- 

Czekamy na zgłoszenia do końca listopada! 

Czy wiecie Państwo, co to znaczy dobra książka, wartościowa, bezpieczna zabawka i jakimi 

kryteriami kierować się przy zakupie ? bo my- wiemy! I z ogromną przyjemnością co roku 

wybieramy i nagradzamy kolejne zgłoszenia w jedenastu kategoriach ( m.in. książki, zabawki, 

miejsca)  

Czekamy! 

 

Konkurs „Świat przyjazny dziecku”, którego organizatorem jest ogólnopolska organizacja 

Komitet Ochrony Praw Dziecka, ma już czternaście lat. Celem Konkursu jest nagradzanie 

najlepszych na rynku produktów dla dzieci w wieku do 14 lat, a także miejsc i portali internetowych 

przyjaznych dzieciom.  

Konkurs ma pomagać rodzicom i opiekunom w wyborze zabawek, książek, miejsc i usług, które mają 

pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny i wrażliwość estetyczną dziecka.  

Co istotne, pojawia się ostatnio sporo inicjatyw ze strony firm komercyjnych, wzorowanych na 

naszej. To, co odróżnia Świat przyjazny dziecku, to przede wszystkim Kapituła- złożona ze 

specjalistów. Konkurs jest także najdłużej działającą inicjatywą tego typu a jedyną, 

zorganizowaną przez organizację pożytku publicznego. Ma cel nie tylko edukacyjny- ale i 
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pomocowy. Środki finansowe, przekazywane przez firmy, są istotnym wkładem w działalność 

KOPD i skuteczną pomoc naszym podopiecznym. Produkty zaś zgłaszane do konkursu, są 

przekazywane podopiecznym KOPD. 

Nowością w tej edycji jest możliwość zgłaszania placówek przedszkolnych w kategorii MIEJSCA 

PRZYJAZNE DZIECKU oraz nowi eksperci w Kapitule. 

 

 

Kapituła Konkursu 

Marek Adamik twórca – wytwórca  

Artur Barciś  –  aktor, reżyser 

Profesor Adam Frączek  –  były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  

Mirosława Kątna  –  Przewodnicząca  Zarządu Krajowego KOPD 

Magdalena Łazarkiewicz  –   reżyser filmowy, teatralny, telewizyjny, scenarzystka 

Justyna Marszałkowska- Jakubik dietetyk, właściciel firmy Prolinea  

Robert Myśliński  –  autor bajek „Siedem supełków”, wspólnie z żoną Dorotą Zawadzką , pisze 

książki, organizuje spotkania oraz wykład 

dr Aleksandra Piotrowska psycholog  

Magdalena Stachowiak- Alexandrowicz  –  pedagog, Szef Zespołu PR i Pozyskiwania 

Środków  KOPD 

Profesor  Mieczysław Wasilewski  –  wykładowca Akademii Sztuk Pięknych  

Dorota Zawadzka –  psycholog rozwojowy, Superniania  
 
Anna Wakulak –  redaktor naczelna "Świata zabawek" 
 

 

Patroni  Honorowi XIV edycji 

Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska 

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 

Patronami  medialni i branżowi XIV edycji Konkursu są: 

TVP ABC, czasdzieci.pl, miasto dzieci.pl, Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów 
Dziecięcych, magazyn branżowy Rynek Zabawek, Akon Marketing Partners, SMYK, Radio 
Bajka.  

Wsparcie promocyjne zapewnia portal qlturka.pl, magazyn branżowy Branża dziecięca.  

Współpracujemy także z firmą Kid's Biz Fair – Międzynarodowe Targi Artykułów dla Dzieci i 
Niemowląt. 
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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 działu PR i Pozyskiwania Środków, Członek Zarządu Krajowego 

Komitetu Ochrony Praw Dziecka, e-mail: m.stachowiak@kopd.pl, tel. 505 045 679   

 

 

 


