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Nagrody indywidualne: 
 
Pan Wiktor Juszczak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  
ul. Sanatoryjna 34, Krasnobród woj. lubelskie - za wieloletnią działalność na rzecz 
rozwoju pomocy społecznej na terenie byłego województwa zamojskiego, w tym 
inicjowanie i koordynację budowy systemu pomocy instytucjonalnej, a takŜe 
nowatorskie rozwiązania w zakresie jego funkcjonowania.  
 
Pan Wiktor Juszczak pełni funkcję Dyrektora DPS od 1976 r. W tym okresie dokonał 
rozbudowy części mieszkalnej oraz wybudował obiekty zaplecza gospodarczo – 
technicznego. Obecnie Dom ten spełnia obowiązujący standard usług. Zrealizował 
DPS w Majdanie Wielkim. W okresie swojego zatrudnienia koordynował z ramienia 
Wojewody Zamojskiego budowę domu w Ruskich Piaskach, Teodorówce  
i Tyszowcach. W latach 2005/2006 zorganizował Powiatowy Ośrodek wsparcia  
w Krasnobrodzie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dom Pomocy Społecznej  
w Krasnobrodzie w czasie istnienia województwa zamojskiego pełnił wiodącą rolę 
szkoleniową, merytoryczną i doradczą dla pozostałych domów. Pan Juszczak angaŜuje 
się w organizację szkoleń dla pracowników domów pomocy społecznej i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa lubelskiego. Zawsze chętnie dzieli 
się swoją wiedzą i  doświadczeniem. W okresie swojej pracy zorganizował wiele 
imprez integracyjnych dla podopiecznych domów pomocy społecznej  z terenu kraju  
i województwa lubelskiego. 
 
Pan Wiesław Czurko – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  
w Białogardzie woj. zachodniopomorskie - za podejmowanie róŜnorodnych inicjatyw 
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych środowiska lokalnego skierowanych 
do róŜnych grup i osób potrzebujących pomocy.  
 
Pan Wiesław Czurko jest od wielu lat czynnym działaczem społecznym. Jego 
osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej dotyczą wprowadzenia kompleksowych 
rozwiązań zakresie wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej i pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych. Pan Wiesław Czurko 
jest jednym z inicjatorów i realizatorów wielu projektów i przedsięwzięć na rzecz osób 
potrzebujących pomocy m.in. utworzenie organizacji pozarządowej działającej  
w obszarze pomocy społecznej, utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (dla ofiar 
przemocy i bezdomnych), powołanie Zespołu ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, 
zapewnienie specjalistycznego poradnictwa, utworzenie Integracyjnej Świetlicy 
Socjoterapeutycznej, utworzenie wypoŜyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, utworzenie 
punktu wydawania Ŝywności i odzieŜy. Wynikiem zaangaŜowania Pana Wiesława 
Czurko w działania na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych jest 
utworzenie Ośrodka Pielęgnacyjnego „Corda” w Białogardzie. TakŜe dzięki jego 
inicjatywie utworzony został niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum 
Opiekuńczo – Pielęgnacyjne „Nadzieja”, gdzie świadczone są usługi w ramach 
hospicjum domowego oraz pielęgniarskiej opieki domowej dla osób z terenu powiatu 
białogardzkiego. W roku 2006 dzięki staraniom Pana Wiesława Czurko powołane 
zostało Centrum Integracji Społecznej realizujące działania z zakresu reintegracji 
społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie lub zagroŜonych 
marginalizacją. 
 



Pani Krystyna Jaśkiewicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kalina”  
ul. Pułaskiego 66 w Suwałkach woj. podlaskie - za koordynowanie wielu 
nowatorskich programów w zakresie integracji osób starszych i niepełnosprawnych 
oraz budowanie lokalnego i ponadlokalnego partnerstwa na rzecz „sprawnych 
inaczej”. 
 
Pani Krystyna Jaśkiewicz od 1999 r. pełni funkcję Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej„Kalina” i od tego czasu datuje się okres radykalnych i widocznych zmian 
w funkcjonowaniu tej placówki. Silna wola wsparta wizją przyszłości doprowadziły do 
osiągnięcia przez DPS „Kalina” standardów na poziomie europejski, zarówno pod 
względem bytowym jak i organizacyjnym. W 2000 r. dzięki inicjatywie i duŜemu 
zaangaŜowaniu Pani Jaśkiewicz powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy 
Społecznej „Kalina”, którego głównym celem jest pomoc w zabezpieczeniu godziwych 
warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych mieszkańcom tego Domu. W latach 
2001-2007 z inicjatywy pani Krystyny Jaśkiewicz powstało szereg programów 
kierowanych do seniorów i osób niepełnosprawnych. Na szczególną uwagę zasługuje 
projekt „Podlaskie dni aktywnej terapii i rehabilitacji”. W 2004 r. dzięki Pani 
Jaśkiewicz pozyskano środki na realizację projektu pn. Międzynarodowe Animacje 
Teatralne Osób Niepełnosprawnych „Pełnoprawni Obywatele Europy”. Animacje 
teatralne zapoczątkowały coroczne przeglądy teatralne seniorów i osób 
niepełnosprawnych. Ponadto Pani Jaśkiewicz popularyzuje ideę pracy 
wolontarystycznej w DPS „Kalina” w Suwałkach. Szczególnie nowatorskim 
rozwiązaniem jest wolontariat osadzonych w Areszcie Śledczym w Suwałkach, którzy 
świadczą swoje usługi na rzecz mieszkańców DPS. 
 
Pani Halina Szkodzińska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
ul. 1-go Maja 20 w Kodniu woj. lubelskie - za realizację programu na rzecz osób 
starszych i niepełnosprawnych w środowisku wiejskim.  
 
Szczególnym osiągnięciem Pani Haliny Szkodzińskiej jest praca na rzecz osób 
niepełnosprawnych, umoŜliwienie im uczestnictwa w Ŝyciu publicznym, zawodowym, 
kulturalnym artystycznym poprzez utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej, 
Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wpisanie do kalendarza imprez gminnych 
NadbuŜańskiego Integracyjnego Festiwalu Muzycznego. Pani Szkodzińska pracuje 
równieŜ na rzecz integrowania osób starszych. Tradycją juŜ stały się spotkania pod 
hasłem „Dni Seniora”. Od wielu lat Pani Szkodzińska podejmuje cenną inicjatywę 
jaką jest aktywizowanie społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania trudnych 
problemów społecznych oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych. Pani Szkodzińska od 
wielu lat zajmuje się równieŜ organizowaniem wypoczynku letniego dla dzieci (takŜe 
dla dzieci z terenu innych gmin dotkniętych zdarzeniem losowym), imprez 
okolicznościowych. NaleŜy podkreślić, Ŝe wszystkie spotkania i imprezy dla 
społeczności lokalnej organizowane są dzięki osobistemu zaangaŜowaniu Pani 
Kierownik i podległych jej pracowników. 
 
Pani Izabela Synoradzka – zastępca dyrektora ds. pomocy społecznej  
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Cześnikowska 18 w Poznaniu woj. 
wielkopolskie - za wybitne osiągnięcia w organizowaniu i wdraŜaniu nowatorskich 
rozwiązań systemu pomocy społecznej w mieście Poznań nastawionych na wysoką 
jakość, dobra organizację, standaryzację i efektywność pracy.  
 



Pani Izabela Synoradzka jest pracownikiem socjalnym, politykiem społecznym  
i specjalistą z zakresu organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej. Od początku 
pracy zawodowej związana z pomocą społeczną, a od powstania MOPR w 1999 r. 
odpowiedzialna za realizację zadań pomocy społecznej w Poznaniu. Pani Synoradzka 
jest osobą wszechstronną, niebywale aktywną. Jest bardzo dobrym organizatorem. 
Doskonale radzi sobie z zarządzaniem sporą częścią duŜej instytucji, a jednocześnie 
potrafi pochylić się nad indywidualnymi problemami  klientów jak i pracowników. 
Potrafi zainspirować do działania: pisania i realizowania programów celowych, 
organizowania zespołów problemowych, tworzenia lokalnych partnerstw. Szczególną 
uwagę poświęca przyszłym adeptom pracy socjalnej - uczestniczy w kształceniu 
pracowników socjalnych. Lubi nowe wyzwania, jest inicjatorką powstania w Poznaniu 
(jedne z pierwszych w Polsce) dwóch Rodzinnych Domów Pomocy. Jest ceniona jako 
dobry partner w działaniu, chętnie zapraszana do udziału w grupach roboczych, 
zespołach problemowych. Jej zaangaŜowanie doprowadziło do uzyskania przez MOPR 
w Poznaniu (jako pierwszej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w kraju) 
standardu ISO 9001:2000. Znana jest równieŜ z publikacji i wystąpień. AngaŜuje się  
w kaŜde przedsięwzięcie, które moŜe wpłynąć na promowanie zawodu pracownika 
socjalnego. 
 
Ksiądz Franciszek Czudek – Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
św. Trójcy w Mikołajkach woj. warmińsko-mazurskie - za wybitną działalność 
charytatywno-opiekuńczą i pomocową na rzecz społeczności lokalnej powiatu 
mrągowskiego i pilskiego.  
 
Ksiądz Franciszek Czudek jest osobą, dzięki której Parafia Ewangelicko- Augsburska 
Św. Trójcy w Mikołajkach, w duchu ekumenizmu, stworzyła w północno-wschodnim 
regionie woj. warmińsko–mazurskiego prawdziwe centrum pomocowe. Ksiądz Czudek 
to osoba wraŜliwa na potrzeby bliźniego. Od 1990 r., tj.  od kiedy Ksiądz Czudek objął 
Parafię, rodziny z Gminy Mikołajki otrzymują róŜnorodną pomoc: Ŝywność, leki, 
odzieŜ, opał, pomoc rehabilitacyjną. Wsparciem i pomocą otacza osoby w podeszłym 
wieku, niepełnosprawne intelektualnie, chore, uzaleŜnione i bezdomne. Dzięki Księdzu 
Czudkowi na terenie dwóch powiatów (mrągowskiego i piskiego) powstała  sieć 
placówek wsparcia dziennego i całodobowego – 2 domy pomocy społecznej  
i 2 środowiskowe domy samopomocy. W okresie zimowym oba domy pomocy 
społecznej przyjmują takŜe na krótkie pobyty osoby bezdomne, które otrzymują nocleg, 
wyŜywienie i odzieŜ. Ponadto w tych domach prowadzona jest bezpłatna rehabilitacja 
dla osób ze środowiska, wypoŜyczany jest sprzęt ortopedyczny, wózki inwalidzkie  
i łóŜka specjalistyczne. Ks. Czudek cieszy się na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego wielkim szacunkiem i zaufaniem. Otrzymał wiele listów gratulacyjnych, 
podziękowań oraz dyplomów od Wojewody, Marszałka Województwa, okolicznych 
starostów powiatowych i burmistrzów gmin. W roku 2005 Rada Miasta Mikołajki 
przyznała księdzu tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Mikołajki” za jego 
działalność charytatywną i ekumeniczną na rzecz miejscowego społeczeństwa. W 2006 
roku został uhonorowany Nagrodą roku 2006 – Optimus Hominum, za działalność 
humanitarną. 

 
 
 
 
 



Nagrody zespołowe 
 
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” ul. Równa 10/3 w Warszawie woj. mazowieckie -  
za wdraŜanie programów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów 
bezdomnych, niepełnosprawnych i podejmowanie działań zapobiegających 
wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczną i zawodową.  
 
Stowarzyszenie powstało w 1995 r. Jego misją jest tworzenie warunków do rozwoju, 
wyrównywania szans dla ludzi zagroŜonych wykluczeniem społecznym czy juŜ 
wykluczonych. Szczególną troską objęte są następujące grupy osób: bezrobotni, 
bezdomni i niepełnosprawni. Preferowaną grupą wiekową wśród adresatów programu 
jest młodzieŜ, co wypływa z głębokiego przekonania twórców Stowarzyszenia,  
iŜ profilaktyka jest najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania problemów 
społecznych.  Oferta Stowarzyszenia jest bogata i róŜnorodna. Składają się na nią 
informacja, doradztwo i poradnictwo zawodowe, prawne, psychologiczne, 
pośrednictwo pracy, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, 
resocjalizacja, reintegracja, reedukacja, pomoc socjalna, mieszkania chronione, 
szkolenia i kursy zawodowe, turnusy rehabilitacyjne, organizacja aktywnego 
wypoczynku, kampanie społeczne, konkursy, rankingi. Wypracowane formy 
Stowarzyszenie przekazuje innym organizacjom i instytucjom pracującym w obszarze 
pomocy społecznej. Stowarzyszenie utworzyło i aktualnie prowadzi 7 ośrodków m.in. 
Centrum Pomocy Wzajemnej, Centrum Inicjatyw Lokalnych Wrzeciono, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, Klub Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy”. W swojej 12-letniej 
działalności Stowarzyszenie udzieliło skutecznej pomocy ponad 30 tys. osób. 
 
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie 
Wielkopolskim ul. Słoneczna 63 woj. lubuskie - za kompleksowe rozwiązywanie 
problemów społecznych, podejmowanie przedsięwzięć wspierających realizację zadań 
pomocy społecznej.  
 
Stowarzyszenie działa od 15 lat i jest największą organizacją pozarządową 
województwa lubuskiego. Działalność charytatywną i pomocową Stowarzyszenia  
wytycza pięć zasadniczych priorytetów: wychowanie dzieci i młodzieŜy, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu, przeciwdziałanie patologiom 
społecznym, działalność obywatelska i promocja społeczeństwa obywatelskiego, 
promocja III sektora i idei wolontariatu.  
Stowarzyszenie utworzyło 18 agend, z których najwaŜniejsze to:  

•  Jadłodajnie dla ubogich, które od wielu lat wydają 500 obiadów dziennie, 
•  Schroniska dla bezdomnych z 40 miejscami noclegowymi, które oprócz 

całodobowego schronienia, wyŜywienia, zabezpieczenia odzieŜy i obuwia oraz 
środków czystości i higieny osobistej, pomagają w załatwieniu wielu 
osobistych spraw zamieszkujących w nich osób, 

• Dział Pomocy Rzeczowej, z którego pomocy korzysta około 2, 5 tys. osób, 
• Regionalny Bank śywności – w 2006 roku z pomocy Ŝywnościowej skorzystało 

prawie 43 tys. rodzin, 
• Ośrodek Pomocy Rodzinie i Osobom UzaleŜnionym, 
•  Regionalny Ośrodek Społeczno–Zawodowy i Obywatelski – prowadzi 

nieodpłatne działania skierowane do wszystkich osób borykających się  
z problemami prawnymi, obywatelskimi i urzędowymi, a takŜe organizuje 
róŜne szkolenia,  



• Ośrodek Kolonijny Sportowo-Wychowawczy - -w latach 2000-2006 wypoczęło 
tam ponad 6 tys. dzieci i młodzieŜy, 

•  Centrum Edukacji i Pomocy Bezrobotnym - prowadzi bank danych dotyczący 
ofert pracy i zajęć płatnych, rejestrację i dokumentację bezrobotnych, 
organizuje kursy komputerowe i naukę języków obcych, prowadzi bezpłatną 
kawiarenkę internetową. Od 2005 roku Centrum pomogło 500 osobom  
w zdobyciu pracy, płatnego zajęcia lub posługi wolontariackiej ze wszystkimi 
przywilejami,  

• Zespół 13 Świetlic Środowiskowych prowadzi zajęcia dla 300 dzieci  
i młodzieŜy. 

 
Zespół pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Grodzka 7  
w Lublinie woj. lubelskie: Pani Edyta Kilianem – Hołówkowska, Pani Teresa 
Mankiewicz, Pani Agnieszka Radajewska, Pani Zofia Rosołowska, Pani Maria 
Stępień - za aktywizowanie społeczności lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu mieszkańców osiedla przy ul. A. Grygowej, organizowanie 
kompleksowych działań na rzecz dzieci i ich rodzin.  
 
Jednym z obszarów i celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 
Lublina jest zorganizowanie kompleksowych działań na rzecz dzieci i rodzin 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym. W obszarze tym mieszczą się problemy 
mieszkańców „Grygowej”. „Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
mieszkańców osiedla przy ul. Antoniny Grygowej”, którego autorkami są w/w osoby 
wpisuje się takŜe w cele i działania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 
Lublina, który zakłada budowanie zaradności ekonomicznej rodzin o trudnej sytuacji 
materialnej, w tym zwłaszcza dla rodzin z mieszkań socjalnych przy ul. A. Grygowej. 
Pierwszy projekt realizowany w ramach tego programu  to projekt „Sami Sobie – 
program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych”(MOPR  
i instytucji partnerskich). Miał on na celu uzupełnienie wiedzy pracowników oraz  
poprawę komunikacji między partnerami. Takie podejście do tematu miało słuŜyć 
m.in. klarownemu określeniu kompetencji poszczególnych partnerów (wzajemne 
uzupełnianie działań, a nie ich powielanie). 
Drugim etapem Programu był  projekt  „AWANS – integracja społeczna i zawodowa 
młodzieŜy z osiedla im. A. Grygowej”.  Jego głównym celem jest wyrównanie szans 
20-osobowej grupy młodzieŜy w wieku 15-24 lat, mieszkańców bloków socjalnych 
zlokalizowanych na obrzeŜach miasta. Wcześniej prowadzone badania wskazały jak 
ogromne są braki  i jednocześnie jak wielkie jest zainteresowanie uzyskaniem 
kwalifikacji zawodowych, poszerzonych o dodatkowe umiejętności z zakresu 
znajomości języków obcych, czy obsługi komputera.  W ramach tego projektu 
przewiduje się 3 bloki specjalistycznych zajęć: zajęcia aktywizujące w sferze Ŝycia 
społecznego i zawodowego, zajęcia edukacyjno-szkoleniowe, oraz kursy zawodowe. 
Oba programy realizowane są przy udziale środków z EFS.  Program AWANS jeszcze 
trwa, zakończy się  w 2008 roku. 
 
Pani Anna Brzuszczak i Pani Anna Cząstka z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie ul. Konstytucji 3-go Maja 40C w Toruniu woj. kujawsko-pomorskie - za 
aktywizowanie społeczności lokalnej prowadzenie CAL, stosowanie w praktyce 
środowiskowej metody pracy socjalnej szczególnie w odniesieniu do dzieci. 
 



Panie Anna Cząstka i Hanna Brzuszczak w ciągu wielu lat pracy w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w Toruniu dały się poznać jako znakomite pracownice i osoby 
niezmiernie konsekwentnie dąŜące do wyznaczanych sobie celów. Obie Panie przez 
cały okres pracy w MOPR podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, promują pracę 
metodą CAL. I właśnie praca ze społecznością lokalną, aktywizowanie jej  
i pobudzanie do działania stały się wyróŜnikiem ich pracy. Są inicjatorkami  
i realizatorami wielu projektów, imprez dla dzieci, pikników z okazji Dnia Dziecka 
Andrzejek, Świąt BoŜego Narodzenia.  Współpracują w tym zakresie ze szkołami,  
w tym Zespołem Szkół Samochodowych, lokalnymi teatrami, kinami, Komendą Miejską 
Policji, organizacjami pozarządowymi. Organizują zbiórki słodyczy i zabawek, 
pozyskują sponsorów. Zorganizowały takŜe Punkt Informacyjno-Doradczy, w którym 
dyŜurują policjanci, pracownik socjalny oraz pedagog. Do punktu mogą się teŜ 
zgłaszać osoby, które potrzebują porad o przysługujących im prawach w procesach 
karnych, ofiary przemocy w rodzinie. Obie Panie swoją aktywną postawą pokazują, iŜ 
aby dobrze pracować na rzecz drugiego człowieka, trzeba w te pracę włoŜyć zarówno 
serce jak i wiedzę. 
 
Miejski O środek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 17 w Katowicach woj. śląskie 
- za wdraŜanie przedsięwzięć umoŜliwiających opiekę nad dzieckiem i rodziną, 
opracowywanie kompleksowych rozwiązań poprzez wdraŜanie róŜnorodnych 
programów, podejmowanie działań na rzecz społeczności romskiej. 
 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach od wielu lat stosuje w swojej 
działalności nowatorskie rozwiązania oraz tworzy kompleksowy system pomocy 
rodzinom, mający na celu doprowadzenie ich do samodzielnego funkcjonowania  
w społeczeństwie. Spośród wielu działań Ośrodka, na szczególną uwagę zasługują: 
prowadzenie grupowych form pracy socjalnej i specjalistycznego poradnictwa 
psychologiczno-pedagogiczneg, adresowanych do rodzin doświadczających trudności 
opiekuńczo wychowawczych. Wykorzystywanie w tak szerokim zakresie grupowych 
form pracy socjalnej i specjalistycznego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 
w pomocy rodzinom wieloproblemowym i rodzinom zastępczym oraz wolontariatu 
świadczonego przez aktywnych członków społeczności lokalnej na rzecz osób 
marginalizowanych stanowi nowatorski w skali kraju model przyjętych rozwiązań, 
pozwalający na systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych. 
 
Miejski O środek Pomocy Rodzinie ul. Malmeda 8 w Białymstoku woj. podlaskie -   
za opracowanie programu wspierania osób i rodzin ukierunkowanego na 
kompleksowe rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej i rozwijania usług 
socjalnych; opracowanie projektów na rzecz społeczności romskiej.  
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku podejmuje róŜnorodne inicjatywy 
wykraczające poza obręb ustawy o pomocy społecznej, mobilizuje podopiecznych  
do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu trudnych sytuacji Ŝyciowych. MOPR przy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami powołanymi  
do niesienia pomocy tworzy i realizuje wiele ciekawych i nowatorskich projektów,  
w tym na rzecz społeczności romskiej, które przyniosły ogromne efekty. Poprawiły się 
relacje dzieci romskich z rówieśnikami, nastąpiła poprawa wyników w nauce oraz 
frekwencji na zajęciach w szkole. Społeczność romska stała się bardziej otwarta na 
kontakty z pracownikami socjalnymi i pracownikami szkół. Kierownictwo Ośrodka 
wraz z pracownikami wykorzystując wieloletnie doświadczenie stworzyło modelowy 



sposób funkcjonowania placówki. W ramach swojej pozastatutowej działalności 
MOPR współpracował w obszarze edukacyjno-informacyjnym i badawczo-naukowym 
z uczelniami wyŜszymi, policealna Szkoła Pracowników SłuŜb Społecznych  
i Medycznych oraz mediami. W Ośrodku odbywały się zajęcia praktyczne i praktyki 
zawodowe. Kilka osób wykorzystało dane MOPR do napisania prac naukowych  
z zakresu pomocy społecznej. MOPR współpracuje z róŜnymi mediami, w tym  
z telewizją, za pośrednictwem których informuje społeczność lokalna o moŜliwościach 
pomocy, wszelkich zmianach w zakresie przyznawanych świadczeń, nagłaśniają 
kampanie społeczne (program prac społecznie uŜytecznych, program na rzecz 
społeczności romskiej). Wielu specjalistów ośrodka zamieszcza swoje publikacje  
i opracowania w czasopismach i biuletynach z zakresu pomocy społecznej.  
Pracownicy stale doskonalą swój warsztat pracy, dokształcają się.  
 
Centrum Pracy Socjalnej ul. Kasprowicza 2 w Chorzowie woj. śląskie - za 
aktywizowanie społeczności lokalnej, aktywizowanie bezrobotnych, wdraŜanie 
programów społecznych, stworzenie szerokiej oferty prac społecznie uŜytecznych  
i klubów integracji społecznej, szeroką współpracę z pracodawcami.  
 
Centrum działa od 2005 r. WdraŜane przez CPS programy związane z aktywizacją 
osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych społecznie i dotkniętych patologiami 
społecznymi stały się doskonałym instrumentem i narzędziem pracy socjalnej dla 
pracowników OPS w Chorzowie. CPS jest organizatorem prac społecznie uŜytecznych, 
Klubu Integracji Społecznej, ośrodkiem szkoleniowym, stanowiąc przy tym zaląŜek 
CAL-u. Prowadzi takŜe pracę socjalną z najtrudniejszą grupą klientów, wspomagając 
w tym zakresie profesjonalne instytucje i organizacje i uzupełniając ich ofertę 
programową. Działalność CPS wychodzi naprzeciw potrzebom nie tylko osób 
bezrobotnych, ale równieŜ pracodawców i pracowników socjalnych, którzy dzięki 
współpracy mogą rozszerzyć ofertę usług świadczonych w środowisku. W okresie od 
marca 2006 do czerwca 2007 roku skierowano do prac społecznie uŜytecznych 
1.162osób, z czego 251 znalazło stałe zatrudnienie na rynku pracy. Wzrasta takŜe 
liczba pracodawców biorących udział w programie z 52 w roku 2006 do 78 w czerwcu 
2007 roku. 

 
WyróŜnienia indywidualne: 
 
Pani Anna Kasperek – Starszy pracownik socjalny Koordynator Zespołu Pracy 
socjalnej 4 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Filia IV ul. Gospody 19  
w Gdańsku woj. pomorskie - za działania na rzecz środowiska lokalnego  
i aktywizowanie osób bezrobotnych.  
 
Pani Anna Kasperek jest pracownikiem otwartym na działania zmierzające do 
wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań dotyczących technik i metod pracy. Jest 
pracownikiem kreatywnym, otwartym na zmiany. Zwraca szczególną uwagę na rozwój 
społeczności lokalnej, była inicjatorem i współorganizatorem imprez 
okolicznościowych, festynów, rajdów. W 2006 r. była pomysłodawcą i realizatorem 
projektów: „Gazeta dla kaŜdego” (wydzielony w filii kącik dla klientów, w którym 
udostępnione są czasopisma) i „Grupa wsparcia”, w wyniku którego powstała grupa 
wsparcia dla bezrobotnych kobiet oraz „Klub wolontariusza”, którego celem była 
alternatywna forma spędzania przez młodzieŜ wolnego czasu poprzez niesienie 
pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy dzieciom w nauce, pomoc pracownikom 



socjalnym przy organizacji imprez okolicznościowych, festynów itp. Sześciu 
wolontariuszy biorących udział w projekcie zostało zgłoszonych do konkursu „Barwy 
Wolontariatu”.  
Pani Kasperek jest takŜe współrealizatorem projektu „Misja przeciw eksmisji”, 
którego celem jest przeciwdziałanie wystąpienia zadłuŜeń czynszowych rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej. Aktywnie uczestniczy w realizowanym 
projekcie „Gdańskie Koalicje” wspólnie z Centrum Wolontariatu i MOPS  
w Gdańsku”. W działaniach na rzecz środowiska lokalnego wykorzystuje wiedzę  
i umiejętności zdobyte w czasie szkoleń, kursów, konferencji  i samokształcenia. 
 
Pani Iwona Kafel – Koordynator Teamu Streetworkerów w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14 w Krakowie woj. małopolskie - za nowatorskie 
podejście do pracy z bezdomnymi.  
 
Pani Iwona Kafel posiada szeroką wiedzę z zakresu bezdomności. W ramach 
pełnionych obowiązków w charakterze pracownika socjalnego posiada doświadczenie 
zarówno w indywidualnej pracy z osobami bezdomnymi, jak i w ramach działań  
 o charakterze interwencji kryzysowej. Ponadto w czasie pracy w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Krakowie, w tym podczas realizacji projektu „Streetwork - 
skuteczny kontakt z klientem” nabyła duŜe doświadczenie w zakresie współpracy  
z instytucjami świadczącymi pomoc osobom bezdomnym na terenie miasta Krakowa. 
Współpraca przejawiała się zarówno poprzez w ramach indywidualnych planów 
pomocowych, jak równieŜ poprzez koordynację spotkań ww. organizacji. W ramach 
niestandardowych działań pomocowych podejmowanych wobec osób bezdomnych 
wykorzystujących elementy metody pracy streetworkingu, Pani Iwona Kafel aktywnie 
uczestniczyła w „Akcji zima” oraz „Akcji śebrak”. Ponadto była współautorem oraz 
koordynatorem projektu „”Wsparcie - streetworing wśród osób bezdomnych” 
wymagającego organizacji pracy zespołu oraz kreatywności. Uczestniczyła takŜe  
w projekcie realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnień a Krakowie 
”Lato w parku”. 
 
Pani Jolanta Stępień – inicjator i koordynator Klubu Aktywnego Seniora „Wrzos”  
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Jedności Narodowej 13  
w Bobolicach woj. zachodniopomorskie - za nowatorskie działania w integrowaniu 
osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym poprzez umoŜliwianie im 
uczestnictwa w Ŝyciu publicznym, zawodowym, kulturalnym i artystycznym.  
 
Pani Jolanta Stępień jest inicjatorem i koordynatorem powołania Klubu Aktywnego 
Seniora „Wrzos”, w którym Seniorzy - wolontariusze wraz z koordynatorem projektu 
podejmują się wielu ciekawych inicjatyw tj. organizowanie czasu wolnego Seniorom, 
organizowanie imprez, spotkań, wyjazdów. Seniorzy biorą  czynny udział w lokalnych 
imprezach, akcjach. Pani Jolanta Stępień jest pomysłodawczynią i realizatorką 
autorskiego projektu „ Seniorzy i dzieci - To jest to! - łączymy pokolenia”. Ideą 
projektu jest zmiana wizerunku seniora wśród dzieci i młodzieŜy szkolnej, zmiana 
stereotypu człowieka starszego, budowanie więzi międzypokoleniowej, promowanie 
umiejętności, zdolności i doświadczenia Ŝyciowego osób starszych, uświadomienie 
seniorom własnych moŜliwości, podniesienie poczucia własnej wartości, nabycie 
umiejętności związanych z obsługą komputera, kont bankowych, poprawa sprawności 
psychofizycznej poprzez gimnastykę, przeciwdziałanie izolacji i samotności osób 
starszych,  integracja międzypokoleniowa i społeczna. 



 
Pani Zenona Ćwikli ńska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
ul. Winna 9 w Elblągu woj. warmińsko-mazurskie - za kompleksowe realizowanie 
przedsięwzięć programowych wspierających osoby i rodziny, wdraŜanie programów 
wspierających i aktywizujących społeczność lokalną, współpracę z administracją 
samorządową i organizacjami pozarządowymi, wprowadzanie nowatorskich form 
pracy socjalnej-CAL.  
 
Pani Zenona Ćwiklińska od wielu lat zawodowo związana jest z pomocą społeczną. Jej 
praca przyczyniła się do wzmocnienia roli i znaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Elblągu. OPS podejmuje działania wykraczające poza stereotypowe zadania 
wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Laureatka wykazuje ogromne 
zaangaŜowanie na rzecz budowania dialogu i współpracy między organizacjami 
pozarządowymi i samorządami lokalnymi. Była inicjatorką powstania wielu 
stowarzyszeń w Elblągu. Promuje prace metodą projektów socjalnych i szeroko 
rozumiane poradnictwo. Główne priorytety, jakie wyznaczyła sobie Pani Zenona 
Ćwiklińska w swojej działalności zawodowej to: podejmowanie działań na rzecz 
dziecka i rodziny, praca na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, seniorów, 
podnoszenie kompetencji i umiejętności pracowników OPS, wdraŜanie nowych metod 
pracy ze szczególnym uwzględnieniem metody CAL (Centrum Aktywności Lokalnej). 
Jako jeden z pierwszych w kraju OPS w Elblągu wprowadził do swojej pracy Zespół 
Interwencyjny składający się z pracowników socjalnych, straŜników miejskich, 
psychologów. Osoby te w piątkowych godzinach wieczornych odwiedzają środowiska, 
w których istnieje duŜe prawdopodobieństwo zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia dzieci. 
 
Pani Stefania Michalik-Rosa – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
ul. PienięŜnego 10A w Bartoszycach  woj. warmińsko- mazurskie - za tworzenie 
warunków do rozwijania aktywności społecznej, zapobieganie izolacji  
i marginalizacji osób i rodzin.  
 
Pani Stefania Michalik-Rosa od początku swej zawodowej kariery w pomocy 
społecznej wykazuje się duŜą otwartością na potrzeby osób najuboŜszych. Jest 
operatywnym i kreatywnym dyrektorem promującym nowatorskie rozwiązania  
w dziedzinie pomocy społecznej na terenie Miasta Bartoszyce. Zostały one juŜ 
niejednokrotnie zauwaŜone i wyróŜnione. Ustawicznie poszerza ofertę MOPS poprzez 
zwiększenie form pracy socjalnej (reaktywowanie klubu „Bartki” dla osób 
niepełnoprawnych intelektualnie, utworzenie Klubu Integracji Społecznej, 
uruchomienie robót publicznych i prac społecznie uŜytecznych, zwiększenie 
samopomocowych grup wsparcia. Aktywizuje pracowników w kierunku pozyskiwania 
środków zewnętrznych, w tym z UE, na realizację róŜnorodnych przedsięwzięć. Do 
najwaŜniejszych, nowatorskich przedsięwzięć realizowanych pod kierunkiem Pani 
Dyrektor naleŜą: Regionalny Przegląd Małych Form Artystycznych Środowiskowych 
Placówek Wsparcia, Międzynarodowe Warsztaty Arteterapeutyczne, spotkania Klubu 
„Bartki” i Klubu Integracji Społecznej. 
 
Pani Jadwiga Paździor – Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 
Al. Wojska Polskiego 52 w Zambrowie woj. podlaskie - za wdraŜanie przedsięwzięć 
umoŜliwiających realizację opieki nad dzieckiem i rodziną.  
 



Pani Jadwiga Paździor 39 lat swojej aktywności zawodowej poświęciła dzieciom. Od 
21 lat pełni funkcję Dyrektora w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych  
w Zambrowie. Placówka jest wzorowym, nowoczesnym „domem zastępczym” dla 
blisko 70 dzieci. Placówka jest otwarta na pomoc dziecku i rodzinie, w pełni 
wyposaŜona, takŜe dzięki pozyskiwaniu z jej inicjatywy dodatkowych środków  
i funduszy ze źródeł pozabudŜetowych. W placówce funkcjonują sale terapeutyczne, 
bogate zaplecze sportowe. Dzięki stworzeniu właściwego klimatu pracy pedagogicznej 
wielu wychowanków zostało skierowanych do rodzin zastępczych i adopcji, wielu 
mogło wrócić do rodzin naturalnych. Największym osiągnięciem Pani Jadwigi 
Paździor jest zakup i wyposaŜenie własnościowych mieszkań spółdzielczych dla 9 
wychowanków. 
 
Pani Jolanta Zygadło – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
ul. Mieszka I 1 w Marianowie woj. zachodniopomorskie - za aktywizowanie 
bezrobotnych oraz integrowanie osób niepełnosprawnych.  
 
Pani Jolanta Zygadło jako kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
podejmuje szereg działań w celu zapewnienia szeroko rozumianej pomocy dla 
indywidualnych osób, jak równieŜ w celu pobudzenia aktywności środowiska 
lokalnego. Ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem „Serce Dzieciom”, wspólnie 
realizując program „Dostarczanie Ŝywności dla najuboŜszej ludności UE”. Pani 
Zygadło jest współzałoŜycielką i Prezesem Koła Diabetyków w Marianowie. Jest 
równieŜ Prezesem pręŜnie działającego Towarzystwa Rozwoju Gminy Marianowo – 
organizacji pozarządowej, która jest organem prowadzącym warsztat Terapii 
Zajęciowej w Dzwonowie. Stowarzyszenie to podejmuje wiele działań społecznych 
szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych i zagroŜonych marginalizacją 
społeczną, w szczególności z terenów wiejskich, a takŜe na rzecz 
wielopłaszczyznowego rozwoju Gminy Marianowo. W roku 2006 Rada Gminy 
Marianowo, w uznaniu za szeroką działalność społeczną, przyznała Towarzystwu tytuł 
„Stowarzyszenie ZasłuŜone dla Gminy Marianowo”. GOPS pod kierownictwem Pani 
Zygadło realizuje wiele projektów pozyskując na ten cel takŜe środki z innych źródeł 
(rehabilitacja i terapia zajęciowa dla niepełnosprawnych dzieci w wieku do 16 roku 
Ŝycia, ferie dla dzieci z dwóch miejscowości popegeerowskich, cykl szkoleń w zakresie 
rękodzieła dla bezrobotnych kobiet, klub integracji społecznej w środowisku 
wiejskim). 

 
 
WyróŜnienia zespołowe 
 
Pani Ilona Gaworczyk, Pani Maria Wrońska, Pani Anna Rybak – Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 w Piotrkowie Trybunalskim woj. łódzkie 
- za promowanie pracy wolontariatu. 
  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim od listopada 2002 roku 
realizuje załoŜenia programu CAL. Praca metodą CAL oznacza między innymi 
promowanie i wdraŜanie pracy wolontarystycznej i zespołowej. W kwietniu 2003r.  
przy MOPS powstał KLUB WOLONTARIUSZY. Osobą sprawującą od początku 
bezpośredni monitoring pracy wolontarystycznej jest Pani Ilona Gaworczyk – starszy 
pracownik socjalny MOPR. W 2005 roku koordynatorami wolontariatu zostały 
równieŜ Panie: Anna Rybak – starszy pracownik socjalny i Maria Wrońska – starszy 



pracownik socjalny. Swoją działalność w zakresie wolontariatu wykonują społecznie, 
poza obowiązkami słuŜbowymi. Podejmują szereg działań innowacyjnych, mających 
na celu rozwiązywanie trudnych problemów środowiskowych rodzin. Jako 
koordynatorzy pracy wolontarystycznej zajmują się równieŜ organizacją pracy 
wolontariuszy, programami działań i szkoleniami przygotowującymi wolontariuszy do 
pracy.   
 
 
Miejski O środek Pomocy Społecznej ul. Jasnogórska 34 w Częstochowie woj. 
śląskie - za wdraŜanie programu społecznego ukierunkowanego na rozwiązywanie 
trudnych problemów, integrowanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku.  
 
Od wielu lat MOPS w Częstochowie, oprócz realizacji zadań wynikających z ustawy   
o pomocy społecznej wprowadza szereg innowacyjnych rozwiązań. Spośród 
nowatorskich działań podejmowanych przez pracowników MOPS naleŜy wymienić: 

•  wprowadzenie Programu „Wnuczek, wnuczka, sposób na lepszą jakość Ŝycia 
seniora”, przeznaczonego dla podopiecznych Ośrodka - osób starszych, 
samotnych, przewlekle chorych. Pomoc jest świadczona przez wolontariuszy – 
studentów, którzy spotykają się regularnie ze starszymi osobami tworząc w ten 
sposób związek wnuczek-dziadek, wnuczka-babcia.  

•  Klub Seniora przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w którym  
stosowane są wielorakie formy aktywizacji mieszkańców,  

•  Klub Dziecka i MłodzieŜy Niepełnosprawnej i ich rodziców „Słoneczko”,  
który prowadzi szereg form wsparcia zarówno dla rodziców jak i dzieci, 

•  Projekt pod nazwą „Dobra kultury dostępne dla wszystkich”, którego celem 
jest  zapewnienie dostępu do dóbr kultury, jak największej liczbie osób, 
niemogących z takiej oferty skorzystać, ze względu na złą sytuację finansową, 

•  realizacja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, 
pozbawionych wolności w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, znajdującego się  
w strukturach MOPS, 

•  realizacja Programu „Metamorfoza”, którego celem jest tworzenie pełnej 
sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

• realizacja projektu „Remont”, w ramach którego wykonywane są usługi 
remontowo-malarskie dla podopiecznych MOPS, 

•  utworzenie w br. Klubu Aktywizacji Zawodowej dla podopiecznych MOPS, 
• stała współpraca z Częstochowskim Bankiem śywności, 
• współpraca z Fundacją Chrześcijańską „Adullam” (dyŜury pracowników 

socjalnych) na rzecz integracji osób i rodzin szczególnego ryzyka, 
• prowadzenie corocznej akcji „Masz Serce-Otwórz do Niego Drzwi”, 

 umoŜliwiającej realizację opieki nad dzieckiem i rodziną.  
    
Miejski O środek Pomocy Społecznej ul. Marynarzy 4 w Sopocie woj. pomorskie -   
za podejmowanie działań na rzecz dziecka i rodziny, nowatorski projekt „Asystent 
Rodziny” 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie od wielu lat opracowuje i wdraŜa 
nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Zespół pracowników 
socjalnych z Działu Pracy Socjalnej wprowadza aktywne formy pracy z klientem. Od 
2002 roku w ramach indywidualizacji pracy z rodziną pracownicy socjalni MOPS 
zawierają kontrakty socjalne z rodzinami. Dzięki pracy, w której zastosowano kontrakt 



socjalny w 2006 roku usamodzielniło się 29 rodzin spośród 87, z którymi podpisano 
ten kontrakt. Ze względu na  wzrastającą liczbę rodzin wymagających wsparcia, 
zadanie to stało się trudne do zrealizowania. Pracownicy socjalni znaleźli więc inną 
metodę pracy z rodziną, jaką jest  projekt „Asystent rodziny”, polegający na 
indywidualnym podejściu stosowanym w pracy z rodziną wieloproblemową. 
Asystentami są osoby bezrobotne, z wykształceniem co najmniej średnim 
 i doświadczeniem Ŝyciowym, które po odbyciu przeszkolenia otrzymują zatrudnienie  
w MOPS w Sopocie. Wspierają one na co dzień rodziny z problemami, objęte pomocą 
Ośrodka. Projekt realizowany jest w ramach miejskiego programu „Bezrobocie nie 
dla mnie”. Działania pracowników socjalnych Działu Pracy Socjalnej w ramach 
projektu koncentrują się na rekrutacji osób bezrobotnych, przeprowadzaniu szkoleń 
dla kandydatów na asystentów, spotkaniach z kuratorami zawodowymi, typowaniu 
 i przekonaniu rodzin do wyraŜenia zgody na przyjęcie asystenta do swojego domu  
 i podpisanie kontraktu socjalnego oraz na  monitorowaniu projektu. 
 
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o ul. Struga 29  
w Stargardzie Szczecińskim woj. zachodniopomorskie - za podejmowanie działań na 
rzecz społeczności lokalnej, budowanie mieszkań przystosowanych dla róŜnych grup 
społecznych. 
 
Zasadniczym zadaniem Towarzystwa jest budowa czynszowych mieszkań  
na wynajem. Z szerokiego spektrum prowadzonych przez Towarzystwo zadań na 
podkreślenie zasługuje realizacja budownictwa społecznego – mieszkań chronionych  
i mieszkalnictwa dla grup wykluczonych społecznie lub zagroŜonych wykluczeniem.   
Towarzystwo posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji mieszkań dla osób 
niepełnosprawnych. Przy programie mieszkaniowym dla osób niepełnosprawnych 
Zarząd TBS Sp. z o. o. współpracował z Zarządem Koła Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim, pomysłodawcą 
„mieszkalnictwa chronionego”. Pierwsze mieszkania zostały oddane w 1999 i 2001 
roku:  dwa segmenty z 22–oma tzw. mieszkaniami „chronionymi” dla podopiecznych 
Koła oraz 2 mieszkania dla ich opiekunów. W ramach realizacji rozwoju 
mieszkalnictwa dla osób najbardziej zagroŜonych wykluczeniem społecznym  TBS 
opracowało w 2003 roku program „Potrzebny Dom”, który realizuje przy współpracy 
z Miastem Stargard Szczeciński, Powiatem Stargardzkim, gminami, skąd pochodzą 
wychowankowie (placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych) oraz 
organizacjami pozarządowymi. Program składa się z trzech podprogramów: 
1) program „Bez barier” – skierowany do osób niepełnosprawnych, którego celem 
jest realizacja mieszkań przystosowanych dla osób z róŜnymi niepełnosprawnościami,   
2) program „Na start”- powstał z myślą o usamodzielniających się wychowankach 
placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Program przewiduje dwa 
warianty: - tzw. mieszkanie „w inkubatorze” jako pierwszy etap przygotowujący do 
samodzielnego funkcjonowania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 
oraz budowę samodzielnych mieszkań dla wychowanków opuszczających rodziny 
zastępcze,  
3) program w ramach mieszkalnictwa chronionego, dostosowanego do potrzeb osób 
starszych o nazwie „Nie Sami”.   
 
Dom Pomocy Społecznej „Kalina” ul. Kalinowszczyzna 84 w Lublinie woj. 
lubelskie - za efektywne i skuteczne, pełne zaangaŜowanie działania zespołu 
pracowników DPS w utworzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób  



z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera, a takŜe profesjonalne przygotowanie  
i prowadzenie programów indywidualnego wsparcia uczestników. 
 
Dom Pomocy Społecznej „Kalina” jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla 
osób w podeszłym wieku. Pracownicy Domu bardzo angaŜują się w działania 
sprzyjające integracji osób starszych. Dzięki bezinteresownym staraniom zespołu 
pracowników DPS  ”Kalina” udało się rozszerzyć sieć oparcia społecznego dla osób z 
zaburzeniami pamięci, chorobą Alzheimera i schorzeniami pokrewnymi. Obserwując 
problemy demograficzne i dokonując analizy potrzeb środowiska lokalnego, w 2005 
roku pracownicy DPS wystąpili z inicjatywną utworzenia placówki dziennego pobytu 
przy DPS. Opracowali koncepcję funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób 
starszych, dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i systemem gospodarczym 
przygotowali bazę lokalową, przeprowadzając remont pomieszczeń i przygotowując 
ich wystrój. Pracownicy opracowali równieŜ plany terapeutyczne dla uczestników 
zajęć prowadzonych w Ośrodku, kładąc nacisk na ich integrację z mieszkańcami 
DPS” Kalina.” Zainteresowanie usługami świadczonymi przez Ośrodek jest bardzo 
duŜe, obecnie na miejsce oczekuje 12 osób.     
 
 
Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce” ul. Dworcowa 3/3 w Chorzowie 
woj. śląskie - za podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej, rozwijanie 
usług na rzecz róŜnych kategorii klientów. 
 
Stowarzyszenie działa od 2002 roku na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji Ŝyciowej.  
Aktualnie Stowarzyszenie realizuje 9 projektów w 13 placówkach skierowanych do 
róŜnych kategorii osób. NajwaŜniejsze z nich to: 

• Biuro Porad Obywatelskich, 
• Centrum Informacji o Rynku Pracy, 
• Laboratorium Aktywności Zawodowej „Lazur” 
• Świetlice środowiskowe (aktualnie 6 placówek) w ramach projektu „Chatka”, 
• Domy Dziennego Pobytu (2 placówki), 
• Kluby Seniora (3 placówki) 

Fachowość personelu oraz atmosfera jaka panuje w tych placówkach sprawia,  
Ŝe mieszkańcy chętnie korzystają z ich usług, o czym świadczy rosnąca liczba 
uŜytkowników. Na uwagę zasługuje kompleksowość podejmowanych działań 
pomocowych w stosunku do mieszkańców Chorzowa, bogata oferta usług dostosowana 
do róŜnych kategorii klientów oraz otwartość na partnerską współpracę z innymi 
instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pomocy 
społecznej. Stowarzyszenie jest nowoczesnym organizatorem pomocy społecznej  
w Chorzowie i na trwałe wpisało się w Ŝycie społeczności lokalnej.   
          
 
Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” ul. Niesiołowskiego 20 w Toruniu  
woj. kujawsko-pomorskie - za nowatorskie podejście do rozwiązywania problemów 
osób z zaburzeniami psychicznymi, przełamywanie barier społecznych, 
aktywizowanie społeczności lokalnej, wyjście poza obręb lokalnego środowiska na 
forum krajowe i międzynarodowe. 
 
Celem statutowym Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom 
dotkniętym zaburzeniami psychicznymi, neurologicznymi i uzaleŜnieniami, jak teŜ 



innym osobom niepełnosprawnym (dzieciom, młodzieŜy, dorosłym, seniorom) i ich 
rodzinom oraz opiekunom, a takŜe działania na rzecz udoskonalania ustawodawstwa 
dla stworzenia warunków przynoszących korzyści w sferze zdrowia, Ŝycia w rodzinie, 
przystosowania do środowiska. W ramach działań Stowarzyszenia mieści się: 

• prowadzenie Świetlicy Środowiskowej socjo-psychoterapeutycznej (z jej 
róŜnych pracowni i sekcji skorzystało w 2006 r. prawie 400 osób kobiet  
i męŜczyzn w róŜnym wieku), 

• realizacja zadań wynikających z rządowego programu pomocy społecznej  
(m.in. pomoc Ŝywnościowa dla najuboŜszych - podział wśród podopiecznych 
zakwalifikowanych przez MOPR darów z Banku śywności Caritas Toruń),  

•  rozwój infrastruktury, w tym Środowiskowego Domu Samopomocy  
(kontynuacja rozpoczętego w 2006r. innowacyjnego projektu w/g 
amerykańskiego modelu Domu pod Fontanną, w którym podopieczni bez 
względu na rodzaj niepełnosprawności i status społeczny w ramach 
rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i zajęć terapeutycznych wykonują 
wszelkie prace na jego rzecz), 

•  pomoc w integracji ze środowiskiem i ułatwienie powrotu do Ŝycia  
w społeczeństwie (m.in. poprzez działalność prowadzoną w świetlicy socjo-
psychoterapeutycznej, organizowanie róŜnych zajęć i imprez dla osób 
niepełnosprawnych, w tym osób chorych psychicznie), 

•  wszechstronna współpraca z instytucjami i urzędami zajmującymi się ochroną 
zdrowia i pomocą społeczną (z MOPR, PFRON, ROPS, Instytutem Psychiatrii  
i Neurologii, Caritas Diecezji Toruńskiej, i wieloma innymi, takŜe ze 
Związkiem Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Chorych Psychicznie 
„POLFAMILIA”, 

•  aktywny udział w tworzeniu projektów z zakresu ochrony zdrowia i szeroko 
pojętej pomocy społecznej – w Toruńskim Stowarzyszeniu „Współpraca” 
powstał projekt „Przyjaciel” – pilotaŜowy, nowatorski projekt Programu 
Ośrodka Kompleksowych Specjalistycznych Usług Medyczno-
Psychiatrycznych, Socjo-Psychoterapeutycznych oraz Pomocowych  
i Samopomocowych,  czynny udział przedstawicieli Stowarzyszenia  
w tworzeniu Strategii  Rozwoju Miasta Torunia oraz Strategii Rozwoju Woj. 
Kujawsko-Pomorskiego). NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na organizowanie  
i udział Stowarzyszenia w licznych konferencjach, szkoleniach, zjazdach, 
sympozjach, takŜe zagranicznych – o tematyce poświęconej osobom 
niepełnosprawnym (w tym chorym psychicznie).  

  
Stowarzyszenie Na Rzecz  Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom 
Społecznym „Pomocna Dłoń” Gnojnik 507 woj. małopolskie - za opracowanie  
i wdroŜenie programów ukierunkowanych na kompleksowe rozwiązywanie 
problemów społeczności lokalnej i rozwoju usług socjalnych. 
  
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność od lipca 2001 r. Główne kierunki jego 
działalności to szeroko rozumiana pomoc dla róŜnych grup społecznych. 
Stowarzyszenie zajmuje się organizowaniem imprez dla niepełnosprawnych, niesie 
takŜe pomoc ofiarom wypadków drogowych i osobom bezrobotnym, bezdomnym, 
prowadzi profilaktykę uzaleŜnień. Spośród działań Stowarzyszenia moŜna wymienić: 

• Warsztat Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej dla 40 osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu brzeskiego, 



• realizację w latach 2004-2006 projektu o nazwie „Wspólnie z EFS pokonamy 
bariery – warsztaty psychologiczne” finansowanego ze środków EFS dla 
długotrwale bezrobotnych osób niepełnosprawnych, 

• prowadzenie od kilku lat zakrojonej na szeroką skalę akcji wypoczynku 
letniego w formie półkolonii dla dzieci pod nazwą „Zielone Ochronki”, 
połączonej z programem profilaktyki uzaleŜnień oraz elementami 
psychoedukacji, 

• współpracę z Bankiem śywności w Krakowie, 
• program dofinansowany przez Wojewodę Małopolskiego – POMOC dla 

BEZDOMNYCH i PRZECIWDZIAŁANIE BEZDOMNOŚCI, 
• działania zmierzające do pozyskiwania środków unijnych w celu prowadzenia 

szkoleń mających na celu aktywizację zawodową i społeczną róŜnych grup 
społecznych. 

 
Zespół Wychowawczy ds. realizacji „treningu rodzicielskiego” przy Domu 
Dziecka w KoŜuchowie ul. Traugutta 17 w KoŜuchowie woj. lubuskie - za 
nowatorską formę metod pracy z rodzicami wychowanków domu dziecka. 
 
Pracownicy Domu Dziecka w KoŜuchowie podjęli się realizacji rozwiązań 
systemowych dotyczących stwarzania warunków do powrotu dzieci z Domu Dziecka 
do domów rodzinnych. W celu realizacji tego załoŜenia uruchomiony został program 
oparty na metodzie „trzech kroków”. Uczestnikami programu mogą być rodzice dzieci 
oraz inni krewni np. babcie, dziadkowie, wujostwo lub pełnoletnie rodzeństwo. Grupa 
wychowawców, psycholog i pracownik socjalny zostali przeszkoleni przez trenerów 
zajmujących się pracą z rodzinami wychowanków i w latach  2005/2006 rozpoczęła 
się I Edycja Treningu Rodzicielskiego. Uczestnikami tej edycji było 8 rodzin, część 
 z nich w trakcie treningu zrezygnowała i do zakończenia programu wytrwały  
4 rodziny. Uzgodniono z Sędzią Przewodniczącą Sądu Rejonowego w Sądzie 
Rodzinnym w Nowej Soli, Ŝe ukończenie treningu przez rodziców będzie podstawą do 
wystąpienia przez nich do sądu z wnioskiem o powrót dzieci do domów rodzinnych. 
Podczas monitoringu programu konsultowano się z kuratorami sądowymi oraz z 
pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej w miejscu zamieszkania 
rodziców, pozyskano teŜ za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej środki 
finansowe na dojazdy rodziców na treningi. I Edycja Treningu Rodzicielskiego 
zakończyła się sukcesem, w jej wyniku do domów rodzinnych powróciły dzieci z 3 
rodzin, na 4, które trening ukończyły. Rodziny te monitorowane są nadal, funkcjonują 
prawidłowo.  
W latach 2006/2007 została uruchomiona II Edycja Treningu Rodzicielskiego, do 
której zaproszono 15 rodzin. Ostatecznie do programu zgłosiło się 7 rodzin.  
Trening ukończyło 5 rodzin i 2 z nich podjęły czynności zmierzające do ustanowienia 
babć wychowanków rodzinami zastępczymi spokrewnionymi. Uzyskiwane efekty 
potwierdzają celowość systemowej pracy wychowawczej i dają moŜliwość ponownego 
połączenia dzieci z rodzinami naturalnymi. 
 
 


