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Drodzy Rodzice! 

 

Pragniemy, żebyście uważnie przeczytali ten list. 

 

Zaczął się nowy rok szkolny. Dla pierwszoklasisty to bardzo ważny okres. 

Mamy nadzieję, że zapamięta go dobrze i będzie to jedno z milszych wspomnień 

w jego życiu. Oto otwiera się nowy rozdział, który będzie trwał nieprzerwanie przez 

kolejnych kilkanaście lat. Waszym zadaniem, Drodzy Rodzice, jest sprawić, 

by dziecko czuło się w nowej roli pewnie i komfortowo. Wiecie przecież, że nie 

wolno straszyć ucznia szkołą ani sprawiać wrażenia, że uczy się za karę. Nauka 

to przywilej i tego musicie go nauczyć. Niech z radością zdobywa wiedzę i nabywa 

nowych umiejętności.  

 Współcześni rodzice chcą być dobrze przygotowani do wychowania dziecka 

w świecie, który pędzi z zawrotną szybkością  i powoduje, że każdy maluch podlega 

niezliczonym wpływom i bodźcom. Niestety, nie tylko pożytecznym i służącym jego 

rozwojowi.  

Świadomość zagrożeń, na które narażone są dzieci (przemoc rówieśnicza, 

substancje psychoaktywne, uzależnienie od Internetu) powinna skłonić Was, Drodzy 

Rodzice, do podjęcia działań profilaktycznych. Nie jesteście w tym osamotnieni, gdyż 

istnieje wiele instytucji, które mogą wspomóc Wasze działania. Przede wszystkim 

będzie to szkoła, ale nie zawsze, mimo wielkich starań, jej pomoc będzie 

wystarczająca, zwłaszcza w przypadku starszych dzieci i młodzieży. Bez obaw 

i z pełnym zaufaniem możecie zwrócić się o pomoc do placówek, których listę 

otrzymaliście w załączniku do tego listu. Znalazły się tam także instytucje 

pomagające ofiarom i sprawcom przemocy. 

Pragniemy, byście mogli powiedzieć o sobie: „Jestem świadomym rodzicem”, 

wiem, co jest dobre dla mojego dziecka i jak mu pomóc w razie potrzeby. Wiem, 

że moje dziecko może zostać skrzywdzone nie tylko przez innych ludzi. Zrobię 

wszystko, by zło nie spotkało go z mojego powodu. Przecież wiem, że przemoc 
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to nie tylko bicie, poniżanie, straszenie. To także pozbawienie go bliskości, miłości, 

wsparcia, niezaspokajanie jego podstawowych potrzeb. Wiem, że stosując przemoc 

wobec dziecka pozbawiam je dzieciństwa. 

Pamiętajcie, Drodzy Rodzice, że dom to dobro, opieka i miłość a Wasze dzieci 

mają zagwarantowane w „Konwencji o prawach dziecka” prawo do szczęśliwego 

życia w pokoju. Sprawcie, by mogły wzrastać silne i świadome własnej wartości. 

Niech Wasza rodzina ma tę wewnętrzną moc, która sprawi, że nic i nikt nie będzie 

mógł jej pokonać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Każdy z nas pragnie dla swego dziecka dobrego dzieciństwa i szczęśliwej 

przyszłości. Chce, by dziecko wyrosło na człowieka samodzielnego i mądrego, 

otwartego na ludzi, dobrze radzącego sobie we współczesnym świecie, umiejącego 

wykorzystywać swoje predyspozycje i uzdolnienia. Wiele zależy od Was, Rodziców. 

Sprawcie, by Wasze dzieci żyły w świecie bezpiecznym i wolnym 

od przemocy.  

 

Powodzenia! 
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            GDZIE  szukać pomocy? 

Lp. Nazwa Placówki Adres 

1. 

 

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom MOPS 

65-019 Zielona Góra  

ul. Dworcowa 31/6              

tel. 68 411 51 70                             
e-mail:profilaktyka@mops.zgora.pl 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 65-401 Zielona Góra                     

ul. Długa 13                                    

tel. 68 411 50 00                                       
e-mail:biuro@mops.zgora.pl 

3. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień               

i Współuzależnienia 

65-181 Zielona Góra            

ul. Zamenhofa 27                                 

tel. 68 325 79 17                                
e-mail:wotuw@wotuw.zgora.pl 

4. „LOPiT” Lubuski Ośrodek Profilaktyki                          

i Terapii Osób Uzależnionych                                                

i Współuzależnionych 

65-090 Zielona Góra              

ul. Jelenia 1a                               

tel. 68 453 20 00               

515 675 046                             
e-mail:lopit@interia.pl 

5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 65-076 Zielona Góra                

ul. Reja 3/1                            

tel.68 320 27 26                      
e-mail:tpd.zgora@op.pl 

6. Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna                           

Towarzystwa Rozwoju Rodziny 

65-001 Zielona Góra                      

ul. Batorego 33                                   

tel. 68 320 08 94                              
e-mail:trr@gmail.com 

7. Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet 

BABA 

65-067 Zielona Góra                   

ul. Stary Rynek 17                       

tel. 68 454 92 32                       

692 064 061                                             
e-mail: baba@baba.org.pl 
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8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 65-060 Zielona Góra                 

ul. Drzewna 13                              

tel. 68 324 16 95                       
e-mail:sekretariat@ppp.zgora.pl 

  9. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

62-204 Zielona Góra                                      

ul. Piaskowa 9e                           

tel. 68 324 49 00, 

503 190 032 

e-mail:tkopd@poczta.onet.pl 

 

 

TELEFONY ZAUFANIA:  

800 120 002 - „Niebieska Linia” (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar                                      

Przemocy w Rodzinie) 

116 111     - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja 

„Dajemy Dzieciom Siłę”) 

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

801 140 068 - „Pomarańczowa Linia” (system pomocy rodzicom 

dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki)  

801 199 990  - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki-Narkomania 

68 328 08 63 - telefon zaufania Terenowego Komitetu Ochrony 

Praw Dziecka w Zielonej Górze 

800 100 100 - telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

801 615 005   -   „DYŻURNET.pl”  -  punkt kontaktowy do zgłaszania 

nielegalnych treści w Internecie, szczególnie związanych 

z seksualnym wykorzystywaniem dzieci  

 


