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Wielka Zbiórka Świąteczna 

 

„Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym.” 

- Charles Chaplin 

Już po raz trzeci Komitet Ochrony Praw Dziecka razem z  siecią  sklepów SMYK 
organizuje Wielką Zbiórkę Świąteczną na rzecz dzieci – podopiecznych KOPD 

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka 7 listopada rozpoczyna zbiórkę publiczną, która odbędzie się  
w 81 sklepach sieci SMYK na terenie całej Polski. Akcja potrwa do 31 stycznia 2012 r. Jej celem 
jest dofinansowanie interwencji psychologicznych, jakie KOPD podejmuje prowadząc diagnozę  
i terapię dzieci wykorzystywanych seksualnie. Zbiórka przeprowadzona zostanie na podstawie 
decyzji MSWiA nr 234/2011 z dnia 13 października 2011 roku.  

„Wykorzystywanie seksualne dzieci istniało zawsze, ale było tematem tabu. Mówimy o tym, 
uwrażliwiamy pedagogów, pracowników socjalnych, policję. W rezultacie wychodzi na jaw coraz 
więcej przypadków. Brutalne gwałty nieznanych sprawców to incydenty - 80 proc. ujawnionych 
dramatów rozgrywa się w najbliższym środowisku dziecka. Sprawcą bywa tatuś, przyjaciel domu, 
wujek, konkubent matki” - mówi Mirosława Kątna, przewodnicząca KOPD. 

Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie to jeden z celów nadrzędnych Komitetu Ochrony Praw 
Dziecka. Wiele dziecięcych dramatów rozgrywa się obok nas, nie pozostawajmy więc obojętni. 

 „Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia naszych podopiecznych 
podczas ubiegłorocznej Zbiórki. Dzięki Państwa hojności pomogliśmy dodatkowo 10 maluchom. 
Koszt przeprowadzenia pełnej interwencji psychologicznej jednego dziecka to 3000 PLN, dlatego 
bardzo apelujemy do ludzi dobrej woli o wrzucanie darowizn do puszek znajdujących się w sklepach 
SMYK na terenie całej Polski.” – mówi Magdalena Stachowiak, Szef Zespołu Projektów i PR KOPD. 

Ponownie rozpoczyna się Wielka Zbiórka Świąteczna i już po raz trzeci KOPD wspierany jest przez 
sieć sklepów SMYK. 



 „Pochodzące z naszych sklepów zabawki czy ubrania często wnoszą do życia szczęśliwych dzieci 
kolejne radosne chwile. Nie możemy jednak zapominać o dzieciach skrzywdzonych, które również 
zasłużyły na szczęśliwe chwile. Komitet Ochrony Praw Dziecka to organizacja, która z pewnością 
dobrze spożytkuje pieniądze zebrane podczas zbiórki i pomoże wielu maluchom. Bardzo się cieszę, 
że Smyk może po raz kolejny uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciu”- mówi Magdalena Dąbska, 
Dyrektor Marketingu i PR sieci Smyk. 

KOPD pomaga dzieciom, rodzicom, opiekunom już 30 lat – ale i sam czasem potrzebuje 
wsparcia. Dlatego tak bardzo liczy na wrażliwość i hojność ludzi. Zachęca wszystkich, którym 
losy krzywdzonych dzieci nie są obojętne, by wrzucali darowizny do skarbon znajdujących się 
przy kasach sklepów SMYK. KOPD liczy na Państwa wsparcie przez cały rok, jednakże w tym 
szczególnym – świątecznym -  okresie ma nadzieję na jeszcze większą przychylność. Kupując 
zabawkę swojemu dziecku, naprawdę można wspomóc podopiecznych Komitetu Ochrony Praw 
Dziecka i ocalić niejedno dzieciństwo.  

KOPD serdecznie dziękuje sieci Sklepów SMYK za długoletnią współpracę- a szczególnie za 
wsparcie w zakresie przygotowania i przeprowadzenie Wielkiej Zbiórki Świątecznej. 
Podziękowania kieruje  także do agencji AKON oraz drukarni GRASP za przygotowanie 
materiałów.  

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego działającą od 1981r. 
Prowadzi konsultacje z rodziną, mediacje rodzinne, mediacje rodziców w konflikcie około rozwodowym oraz 
terapię indywidualną dzieci i dorosłych. Jest jedną z niewielu organizacji, która zajmuje się także diagnozą 
oraz terapią dzieci z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego. Komitet prowadzi również działalność 
szkoleniową. Organizuje szkolenia na temat praw i potrzeb dziecka krzywdzonego dla osób zawodowo 
pracujących z dzieckiem i rodziną, czy warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców rozwodzących się. Ponadto 
prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z biznesem, realizuje kampanie i akcje społeczne. Więcej informacji 
na www.kopd.pl 
 
SMYK to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych dla dzieci, wchodząca w skład Grupy Empik Media & 
Fashion (EM&F). Obecnie sieć sklepów SMYK działa w Polsce, w Rosji, w Turcji, w Rumunii oraz Ukrainie. 
SMYK jest unikalną siecią sklepów, w której można znaleźć „wszystko dla Dziecka pod jednym dachem”. Sieć 
sklepów SMYK oferuje szeroki wybór zabawek, artykułów szkolnych, Książek, multimediów, akcesoriów dla 
niemowląt oraz odzieży i obuwia dla dzieci w wieku 0-14 lat. Tylko w sklepach SMYK dostępne są najwyższej 
jakości zabawki SMIKI oraz odzież i obuwie dziecięce COOL CLUB. 
Dodatkowe informacje o sieci SMYK: www.smyk.com.  
 
Dane kontaktowe: 
Agata Kliber 
a.kliber@kopd.pl 
22 626 94 21 
504 190 740 


