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Informacja prasowa 

Komitet Ochrony Praw Dziecka- ogólnopolska organizacja pożytku publicznego kolejny raz

organizuje  Licytację  powierzchni  reklamowych  z  których  całkowity  dochód  zostaje

przeznaczony na cele statutowe czyli pomoc dzieciom i ich rodzinom poprzez udzielanie

bezpłatnych porad pedagogiczno- psychologicznych  i prawnych. Pomoc ta udzielana jest

bezpłatnie w Centrum Interwencyjnym KOPD przy ulicy Hożej 27 A lok 5 w Warszawie.

Korzyści  jakie  mogą  odnieść  firmy  biorące  udział  w  Licytacji  to  poza  satysfakcją  z

udzielenia pomocy KOPD również kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy społecznie

zaangażowanej. Na zakupionej powierzchni może zostać umieszczone także logo Licytacji,

logo Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz informacja o wsparciu jego działalności przez

konkretną firmę. Ponadto, powierzchnie mają niezwykle atrakcyjne ceny- zapraszamy.

Licytacja rozpoczęła się dnia 8 września 2008 roku od godziny 9.30. Zapraszamy  na stronę

www.kopd.pl gdzie umieszczone zostały informacje na temat powierzchni prasowych.

Zapraszamy  do  udziału!  Ceny  sprzedawanych  powierzchni  reklamowych  są  bardzo

atrakcyjne.

INFORMACJA  O KOMITECIE OCHRONY PRAW DZIECKA

KOPD udziela kompleksowej pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej dzieciom,

ich rodzicom i opiekunom. Pomoc ta udzielana jest w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w

Warszawie( ul Hoża 27A lok 5. Wszystkie wymienione formy pomocy są bezpłatne. Komitet

Ochrony  Praw  Dziecka  istnieje  od  1981  r.  i  jest  ogólnopolską  organizacją  pożytku

publicznego,  której  misją  jest  ochrona  praw i  interesów dziecka.  Podejmuje  działania

interwencyjne,  upowszechnia  znajomość  praw  dziecka  wśród  dzieci  i  dorosłych  oraz



ujawnia  przypadki  ich  naruszenia.  Przeciwdziała  skutkom łamania  praw  dzieci  a  także

podejmuje szereg inicjatyw na rzecz doskonalenia  systemu praw dziecka.  Komitet  jest

stowarzyszeniem  wyższej  użyteczności  publicznej,  nie  prowadzi  żadnych  działań

dochodowych  bądź  komercyjnych.  Przez  lata  działania  udało  się  mu  w dużym stopniu

wpływać  na  zmianę  postaw  społecznych  w  traktowaniu  dziecka  i  jego  prawa  do

szczęśliwego  dzieciństwa.  Swoją  pracę,  trwającą  już  pod  ponad  25  lat,  traktuje  jako

misję. Pomaga tym, którzy nie są w stanie samodzielnie bronić swoich praw – dzieciom i

ich opiekunom.

Dodatkowych informacji o Licytacji oraz działaniach KOPD udziela:  

Maria Jakuszko

Zespół Promocji i PR Komitetu Ochrony Praw Dziecka

nr tel. 022 848 24 24, 0 504 190 740, e- mail: m.jakuszko@kopd.pl


