„Służmy poczciwej sprawie.
A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.”

Jan Kochanowski

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to organizacja o tradycji sięgającej początków XX
wieku – w 2013 roku obchodziła jubileusz 100-lecia działalności w Krakowie.
Przez wszystkie lata swojego istnienia wciela w życie myśl Mistrza Kochanowskiego.
W czasie swojej długoletniej działalności zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy
dziecko. Wspomagamy jego rozwój, pomagamy dzieciom i młodzieży, zarówno tym
zdrowym jak i niepełnosprawnym, z rodzin pełnych, rozbitych, niewydolnych
wychowawczo, a także tym pozbawionym rodziny. Pomoc dziecku jest działalnością
ponadczasową, a jego szczęśliwe dzieciństwo powinno być sprawą nas dorosłych. Osoby
działające w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci mają „otwarte serca” i zapraszają do
powiększenia tego grona wszystkich, którym los dziecka nie jest obojętny.
Wszelkie podejmowane przez nas działania, ukierunkowane na szeroko rozumiane
wsparcie potrzebujących dzieci i młodzieży, zamieszkujących obszar województwa
małopolskiego skoncentrowane są w Krakowie na prowadzeniu:
-12 Świetlic Środowiskowych dla dzieci i młodzieży;
- Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Chatka Puchatka;
- Ośrodka Adopcyjnego w Krakowie z Oddziałem w Tarnowie;
- Centrum Pomocy Psychologicznej, Diagnozy i Terapii "To Po Drodze";
- Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej- Ośrodka Wczesnego Wspierania Rozwoju
Dziecka;
- Domu Wczasów Dziecięcych w miejscowości Sól k/Żywca;
- Warsztatów Terapii Zajęciowej;
- organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
Świetlica TPD Kraina Marzeń to najmłodsza stażem Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Krakowie. Swoją działalność rozpoczęła 7 kwietnia 2017. W codziennych działaniach oferuje
wsparcie wychowawcze dla rodzin w postaci pomocy dzieciom i młodzieży w nauce, rozwój
w kołach zainteresowań, wspólne wycieczki, wyjazdy, a przede wszystkim dobrze i inspirująco
spędzony czas, w gronie przyjaciół. Zadanie jest finansowane przez Gminę Miejską Kraków.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci od poniedziałku do piątku na zajęcia świetlicowe
w godz. od 16.00 – 20.00.

Organ prowadzący Świetlicę TPD Kraina Marzeń:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
126301545
tpd.pl
biuro@tpd.pl
Kierownik Świetlicy TPD Kraina Marzeń
Marzena Bugaj
696-648-757
Świetlica:
696-650-233
16.00 – 20.00
Zapraszamy na naszą stronę na fb: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kraina Marzeń

