
Zapraszamy do udziału w licytacji na rzecz Komitetu Ochrony Praw Dziecka.   

Celem aukcji jest wsparcie działań KOPD w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, 
pomoc dzieciom i ich rodzinom, opiekunom, w szczególności pomoc pedagogiczną, diagnozę i 
terapię psychologiczną, mediacje i porady prawne. 

Do wylicytowania tym razem jest kamizelka Gülermak z podpisem  niesamowitej MONIKI 
BRODKI.  

Bardzo się cieszymy, że firma Gülermak wspiera Komitet Ochrony Praw Dziecka.  

Licytacja jest wspaniałą okazją do tego, aby nabyć wyjątkowy przedmiot, a tym samym wspierać 
KOPD, który niesie pomoc dzieciom, rodzicom, opiekunom. Jest to dla nas ogromna pomoc, za którą 
pięknie dziękujemy!  

Kilku słów o samej inicjatywie:  

Z okazji zakończenia budowy II linii metra na Bemowie, generalny wykonawca – firma Gülermak 
zaprosił Brodkę do realizacji kolejnego trudnego przedsięwzięcia – teledysku do piosenki Sadza, 
zrealizowanego w surowym industrialnym klimacie. Realizacja teledysku nie byłaby możliwa bez 
zaangażowania i kreatywności zespołu naszych inżynierów oraz otwartości i niesamowitej energii 
Moniki!  

Teledysk: https://www.youtube.com/watch?v=4MyvMiyNv5k 

Kulisy nagrań: https://www.youtube.com/watch?v=5xMoRe4afj8 

Firma Gülermak ma ponad 60-letnie doświadczenie i specjalizuje się w realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych typu budowa metra, linie kolejowe i tramwajowe, mosty, elektrownie, fabryki, 
huty szkła oraz wytwórnie stali.  

Licytacja trwa do 30 września 2022.  

Wszystkie szczegóły znajdują się w linku poniżej:  

https://allegro.pl/oferta/kamizelka-gulermak-z-podpisem-brodki-na-rzecz-kopd-12640257408?fb
clid=IwAR0PEhcuxAy47BjO6afWD5SXsc58zH_stB_vVZwt2fVPZe_JsEK7UnN2LS8 

 

Kilka słów 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 20 oddziałów terenowych 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. 

 

Misją KOPD jest pomoc tym, którzy sami nie mogą się ochronić – dzieciom. Aby robić to skutecznie 
organizujemy zbiórki publiczne i akcje CSR, kampanie społeczne, czy eventy – na czele z konkursem 
Świat Przyjazny Dziecku. Wszystko po to, by prowadzić konkretne szeroko zakrojone działania – od 
porad prawnych, przez diagnozy, terapię długo i krótkoterminową, mediacje, czy grupy wsparcia. 
Organizujemy również szkolenia i warsztaty dla osób zajmujących się zawodowo pomocą dziecku. 

 

Więcej informacji na temat działalności KOPD można znaleźć na stronie internetowej pod adresem 
www.kopd.pl 

Kontakt dla mediów: 

Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz 

Manager ds. PR I Promocji KOPD 

tel. 505 045 679 e-mail: m.stachowiak@kopd.pl 


