
 

Warszawa, 07.11.2012 

 

KAYAH w kapitule konkursu „Świat przyjazny dziecku” 

Komitet Ochrony Praw Dziecka rozpoczął XI edycję Konkursu wspierającego produkty i usługi 

wartościowe z punktu widzenia rozwoju dzieci. Do tegorocznej kapituły konkursu „Świat przyjazny 

dziecku” dołączyła jedna z najlepszych polskich wokalistek, a zarazem mama - KAYAH.  

 

Badania internetowe przeprowadzone na zlecenie Komitetu Ochrony Praw Dziecka dowodzą, że 47% 

rodziców i opiekunów obawia się ewentualnych krzywd, jakie dziecko może wyrządzić sobie 

zabawką. Skutkiem tego jest duże zapotrzebowanie na produkty dla dzieci certyfikowane przez 

specjalistów. KOPD, aby wyróżnić najlepsze i najbezpieczniejsze z nich, organizuje konkurs „Świat 

przyjazny dziecku”. Nadesłane propozycje ocenią psycholodzy, pedagodzy, plastycy, aktorzy, 

muzycy i pisarze. Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Pani Prezydentowa – Jolanta 

Kwaśniewska, Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak oraz Prezes Fundacji „Porozumienie Bez 

Barier”.  

 

W XI edycji Konkursu udział mogą wziąć produkty, miejsca, czy portale, które pozytywnie wpływają 

na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Zgłoszenia konkursowe podzielono na 8 

kategorii: zabawki, kultura (książki, wydawnictwa edukacyjne, audiobooki, płyty z muzyką dla 

dzieci, pisma, multimedia), miejsca przyjazne dziecku (kawiarnie, restauracje, szkoły, przedszkola, 

miejsca plenerowe), bezpieczeństwo dziecka, a także zdrowie, dom, dziecko w szkole (pomoce 

szkolne), dziecko i Internet (portale, strony i sklepy internetowe). 

Propozycje można nadsyłać do 31 grudnia 2012 r. 

 

Udział firm w konkursie „Świat przyjazny dziecku” oznacza 

realną pomoc dzieciom. Dzięki przekazanym środkom, 

Komitet Ochrony Praw Dziecka będzie mógł jeszcze 

skuteczniej działać na rzecz pokrzywdzonych dzieci oraz 

pomagać rodzinom w sytuacjach kryzysowych. 

 

Wszystkie zgłoszenia będą oceniane przez kapitułę Konkursu, w której skład wchodzi 12 osób: 

 Artur Barciś – aktor, reżyser, 

• Anna Chrostowska-Buzun – psycholog dziecięcy, 

• 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,  

• 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 regulamin Konkursu i ankietę znaleźć można na stronie: 

http://www.kopd.pl/wyniki/. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2013 roku. 

 

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. 505 045 679 

Paulina Gadomska-Dzięcioł, Effective Public Relations, e-mail: pgadomska@effectivepr.pl 

tel. (22) 822 07 52 

 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela:  

Karolina Wojcieszak, Koordynator Projektu, Zespół PR i Pozyskiwania Środków Komitetu Ochrony 

Praw Dziecka, e-mail: k.wojcieszak@kopd.pl tel. 22 626 94 21, 504 190 740 

 

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   


