Informacja prasowa

Przyłącz się do Wielkiej Zbiórki
i pomóż podopiecznym Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
Ruszamy 22 listopada!
Warszawa, 22 listopada 2017 r. --- Komitet Ochrony Praw Dziecka (KOPD)
i sieć sklepów SMYK już po raz dziesiąty organizują Wielką Zbiórkę Publiczną,
która ma na celu pomoc dzieciom doświadczającym przemocy.
Wielka Zbiórka organizowana przez KOPD ruszy już 20 listopada w ponad 150
sklepach sieci SMYK – wieloletniego przyjaciela dzieci i Komitetu. Teraz każdy, robiąc
zakupy ma możliwość wsparcia podopiecznych KOPD wrzucając dowolną kwotę do
specjalnie oznakowanych skarbonek stojących przy kasach. Środki zebrane w trakcie
zbiórki, jak co roku, zostaną przeznaczone na niezbędną pomoc podopiecznym oraz
ich rodzinom.
- Okres świąteczny to dla wielu najmłodszych czas radości i oczekiwania, jednak są w
Polsce dzieci, których problem przemocy domowej dotyka każdego dnia - także
w święta. Nasza organizacja od 36 lat zapewnia im i ich rodzinom pomoc
psychologiczno-prawną, a jest to możliwe dzięki wsparciu finansowym instytucji,
przedsiębiorstw i osób indywidualnych. Każdy może pomóc, dlatego zapraszamy do
wsparcia naszej akcji! - powiedziała Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz
z Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
Do Komitetu Ochrony Praw Dziecka każdego miesiąca trafia ponad 220 zgłoszeń
z prośbą o pomoc od mieszkańców województwa mazowieckiego, a jego oddziały
działają w całej Polsce. KOPD stara się zapewnić każdemu potrzebującemu możliwie
efektywne wsparcie, jednak potrzebne są do tego kompleksowe działania takie jak
pomoc psychologa, mediatora i, jeśli to konieczne, seksuologa, aby mogli prowadzić
odpowiednie wsparcie w zakresie interwencji, mediacji, porad psychologicznych oraz
terapii. To właśnie na ten cel zostaną przeznaczone środki gromadzone podczas
Wielkiej Zbiórki. Ambasadorami wydarzenia są Maria Seweryn oraz Artur Barciś.
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- To takie proste. Jeżeli możesz pomóc, zrób to. Poczujesz się lepiej, a dzieci będą
szczęśliwsze – mówi Artur Barciś, wieloletni ambasador akcji.
Maria Seweryn zaznacza jak ważny jest udział każdego z nas - KOPD od ponad 35 lat
jest wielkim przyjacielem dzieci, chroni Je, słucha i pomaga Im i Ich rodzicom. Ale ta
przyjaźń może istnieć tylko przy udziale finansowym nas wszystkich. Dlatego proszę
Państwa o wsparcie działalności KOPD – powiedziała artystka i ambasadorka Zbiórki.
KOPD pomaga dzieciom, rodzicom, opiekunom już ponad 30 lat – sam jednak czasem
też potrzebuje wsparcia od Państwa. Każda pomoc ma ogromne znaczenie, dlatego
zachęcamy do darowizn podczas zakupów. Razem możemy tworzyć rzeczy wielkie.
- Wsparcie Wielkiej Świątecznej Zbiórki jest niezwykle proste. Specjalnie oznakowane
skarbonki zostały umieszczone przy kasach w każdym z naszych sklepów. Pracownicy
SMYKA będący jednocześnie wolontariuszami KOPD przez cały okres trwania zbiórki
nadzorują ją w swoim sklepie. Wierzymy, że nasi klienci podczas zakupów
świątecznych będą pamiętać nie tylko o upominkach dla najbliższych, ale też i o
pomocy dla potrzebujących. Mamy bowiem z Komitetem Ochrony Praw Dziecka
wspólny cel – wywoływanie uśmiechów na twarzach dzieci, a ten rok jest dla Smyka
szczególny, gdyż świętujemy nasze 40 urodziny - powiedział Marek Łebek,
przedstawiciel sieci sklepów SMYK.
Zachęcamy
do
przyłączenia
się
do
akcji!
www.facebook.com/KomitetOPD/ oraz www.kopd.pl.
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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
SMYK to największa w Polsce sieć sklepów specjalistycznych dla dzieci. Jej historia
sięga lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie sieć sklepów SMYK obejmuje
ponad 150 punktów sprzedaży zlokalizowanych w najatrakcyjniejszych centrach
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handlowych w Polsce oraz sklep internetowy smyk.com. Sklepy SMYK działają
również na Ukrainie i w Rumunii.
Dodatkowe informacje o sieci SMYK można znaleźć w Internecie, pod adresem:
www.smykgroup.com.
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