Konkurs „Przyjaciel rodziny 2017”
Dobre praktyki laureatów
w obszarze polityki prorodzinnej w 2017 roku
Laureat

ks. Bronisław Gawron

Tytuł inicjatywy

„Realizacja wsparcia na rzecz osób i rodzin
przebywających na terenie miasta Piekary Śląskie”

Wnioskodawca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Ks. Bronisław Gawron (ur. w 1938 r.), obecnie na emeryturze, w latach 1980-1987 był budowniczym
i pełnił funkcję proboszcza parafii pwzw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w KatowicachSzopienicach. W tym czasie rozpoczął współpracę z ośrodkiem leczenia odwykowego dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków w szpitalu w Szopienicach i tu też rozpoczęła się jego
współpraca z klubami abstynenta województwa śląskiego. W 1987 roku złożył rezygnacje z funkcji
proboszcza i został mianowany kapelanem szpitalnym. Początkowo pracował w Szpitalu Miejskim nr
5
w
Katowicach,
a później w Szpitalu Miejskim i w Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, gdzie pracował do
2014 roku. Jako kapelan szpitalny był zawsze do dyspozycji pacjentów. Prowadził rozmowy i wspierał.
Chorzy zwierzali się mu ze swoich problemów rodzinnych, mówili o trudnej sytuacji materialnej, o braku
pracy itp.
Jest współzałożycielem Piekarskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „KLUB Abstynenta
Piątka”, gdzie przez ponad 25 lat niesie swą kapłańską posługę osobom uzależnionym,
współuzależnionym i ich rodzinom. W klubie abstynenta stworzył profesjonalny zespół, który zapewnia
szeroki wachlarz usług: od motywowania do zmiany i zachowywania postawy trzeźwości do wzięcia
odpowiedzialności za swoje życie. W pracy duszpasterza osób uzależnionych ks. Bronisław Gawron
ceni cierpliwość, pozytywny stosunek do pacjenta i zaufanie Panu Bogu. Do potrzebujących dociera
zarówno z pomocą duchową, jaki psychologiczną. Doskonale odnajduje się w lokalnej społeczności
skutecznie uzupełniając działania instytucjonalne. Współpracuje z wieloma stowarzyszeniami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. z Kołem Polskiego Związku Niewidomych
w Piekarach Śląskich. W dalszym ciągu aktywny: obecnie prowadzi indywidualne rozmowy
duszpasterskie z osobami potrzebującymi pomocy, w tym uzależnionymi, w parafii pwzw. Trójcy
Przenajświętszej w Piekarach Śląskich – Szarleju.
Ponadto, ks. Bronisław Gawron pełni posługę duszpasterską wśród seniorów Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, Klubie Seniora „Radość” i Klubu Seniora
„Sielanka” w Piekarach Śląskich. Jego pogoda ducha, uśmiech, dobre słowo, śpiew i gra na gitarze
dodają seniorom sił witalnych i chęci do zmagania się z problemami życia. Ks. Bronisław Gawron sam
o sobie mówi, że „jest powołany i posłany przez Boga do ludzi by im służyć”.
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Anna Kędra

„Rodzina zastępcza zawodowa jako lider promowania idei
Tytuł inicjatywy rodzicielstwa zastępczego i działalności społecznej
w Stowarzyszeniu Przyjazny dom”
Wnioskodawca

Gmina Dąbrowa Górnicza

W 2006 roku Pani Anna Kędra uzyskała kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
niezawodowej, a trzy lata później do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze
pogotowia rodzinnego. Od tego czasu wraz z mężem Mariuszem stworzyła szczęśliwy dom dla 40
dzieci; obecnie pod jej opieką przebywa trójka dzieci. Jako rodzina zastępcza Państwo Kędrowie
tworzą stabilne środowisko wychowawcze, prawidłowo rozpoznając oraz zaspokajając ich potrzeby i
deficyty. Wspólnie dbają o rozwój emocjonalny, intelektualny i fizyczny dzieci, a ich postawy
wychowawcze są spójne. Pani Anna Kędra uczy dzieci ufności względem ludzi i świata oraz stawia
wymagania dostosowane do ich wieku i możliwości. Z pojawieniem się każdego nowego dziecka
Laureatka podejmuje działania zmierzające do nawiązania pozytywnych relacji z rodzicami
biologicznymi. Jest otwarta na współpracę, cieszy się zaufaniem rodziców, którzy przyjmują jej rady i
propozycje rozwiązywań problemów. Działania te często umożliwiają powrót dziecka do rodziców
biologicznych. Jej zaangażowanie i wytrwałość daje szansę na zniwelowanie wielu negatywnych
zjawisk i problemów umieszczonych w rodzinie dzieci.
Od 2009 r. Pani Anna Kędra aktywnie uczestniczy w spotkaniach integracyjnych rodzin zastępczych
oraz w spotkaniach grupy wsparcia. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z nowo utworzonymi
rodzinami zastępczymi. Jej postawa jest wzorem dla tych rodzin, które u niej odbywają praktyki
z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej. Ona sama także jest zapraszana na zajęcia, podczas których
prezentuje dobre praktyki. Ponadto, reprezentuje środowisko rodzinnej pieczy zastępczej w mediach,
na spotkaniach integracyjnych i konferencjach, gdzie z dużym zapałem i entuzjazmem propaguje idę
rodzicielstwa zastępczego.
Pani Anna Kędra była jedną z inicjatorek powołania Stowarzyszenia „Przyjazny Dom" na rzecz
rodzicielstwa zastępczego, powstałego w 2013 r. w Dąbrowie Górniczej, i pełni w nim funkcję
sekretarza. Jest współpomysłodawcą projektów realizowanych przez stowarzyszenie, w tym kiermaszu
pod hasłem „Oddaj-Weź, tak po prostu”, a także dotyczących pozyskiwania środków gminnych w celu
realizacji działań na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz samych rodzin
zastępczych. Dzięki jej zaangażowaniu corocznie dzieci i rodziny uczestniczą w ciekawych zajęciach
na terenie miasta, wycieczkach edukacyjnych i imprezach rekreacyjno-sportowych.
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Jan Szulik

Tytuł inicjatywy „Jan Szulik – O godność człowieka, w trosce o rodzinę”
Wnioskodawca

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu
(Miasto Zabrze)

Pan Jan Szulik od wielu lat jest zaangażowany w tworzenie i wdrażanie metod systemowego
rozwiązywania problemów uzależnień. Pełni funkcję koordynatora ds. rozwiązywania problemów
uzależnień w Zabrzu, jest przewodniczącym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Śląskiego Forum Profilaktyki Uzależnień przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
i Ogólnopolskiej Kapituły Trzeźwego Umysłu za wieloletnie wdrażanie projektów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży, współtwórcą Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz uczestnikiem prac nad
nowym kształtem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Jest również współtwórcą i organizatorem wielu przedsięwzięć z obszaru polityki prorodzinnej.
Jednym z nich jest organizacja Metropolitalnego Święta Rodziny. łączącego wysiłki Kościoła,
samorządów, organizacji pozarządowych, podejmowane na rzecz rodziny. W jego ramach każdej
wiosny, począwszy od 2007 r., w województwie śląskim i opolskim odbywa się kilkadziesiąt wydarzeń
(np. konferencji, koncertów, festynów, imprez sportowych) promujących rodzinę
i związane z nią wartości – macierzyństwo, ojcostwo, wychowanie młodego pokolenia, przekazywanie
tradycji itd. W MŚR corocznie uczestniczy kilkanaście tysięcy osób. Laureat bierze udział
w upowszechnianiu projektu TATO.NET, który został zainicjowany w 2004 roku przez Fundację Cyryla
i Metodego. Jest to ciekawa inicjatywa inspirująca mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji.
Pomaga w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa. W jej ramach w Zabrzu
odbywały się m.in. konferencje i warsztaty dla kilkudziesięciu osób. Podobne przedsięwzięcia
zorganizowano w ramach projektu „TATO-CÓRKA”.
Pan Jan Szulik jest współzałożycielem utworzonego w 2012 roku w Zabrzu pracowniczego punktu
konsultacyjnego dla rodzin, których główny żywiciel zagrożony jest utratą zatrudnienia z powodu
skutków uzależnień. Prowadził prace nad stworzeniem i funkcjonowaniem dzielnicowych punktów
klubów abstynenckich, działających przy placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
Uruchomione przed 15 laty punkty mają na celu udzielanie wsparcia kryzysowego rodzinom dotkniętym
problemem uzależnień. Od zainicjowania projektu pomocy udzielono kilkuset rodzinom.
Z kolei w 2014 r. zainicjował i zrealizował cykl audycji w radiu Silesia „POWROTY”, poświęconych
upowszechnianiu zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz wykluczeniu
społecznemu. Program ten pomaga odzyskać utraconą nadzieję osobom zmagającym się z
różnorodnymi problemami życiowymi.
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Halina Świerczek
„Pomoc rodzinom w żałobie po stracie bliskiego
- pacjenta hospicjum”
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum
im. Jana Pawła II” w Żorach

Pani Halina Świerczek jest wolontariuszem hospicyjnym Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych
„Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach od początku jego powstania w 2003 roku. Z wykształcenia jest
pielęgniarką. Początkowo, w ramach hospicjum domowego, jeździła do pacjentów i odwiedzała ich w
domach, gdzie pomagała w robieniu zakupów, gotowaniu, sprzątaniu czy karmieniu chorego. Wraz z
powstaniem hospicjum stacjonarnego w 2010 roku pełni posługę na oddziale opieki paliatywnej,
zazwyczaj
w wymiarze 8-12 godzin tygodniowo, w zależności od potrzeb. Pani Halina poświęca chorym swój
wolny czas, niesie im otuchę, ciepłe słowo oraz pomoc w codziennych czynnościach.
Ważnym aspektem wolontariatu Pani Haliny jest prowadzenie działań na rzecz rodzin
osieroconych, w których umiera jedno z rodziców – matka, ojciec lub opiekun prawny. Dzieci pacjentów
hospicjum mają zapewnioną pomoc psychologiczną, wsparcie w momencie choroby i po śmierci
rodzica. Pani Halina poprzez rozmowy i pomoc psychologiczną stara się przeprowadzić je przez
pierwsze dni, tygodnie, a często i miesiące i lata trwania żałoby. Osierocone dzieci, którymi się opiekuje
(w liczbie ok. 30) są w różnym wieku i mają różny status materialny. W szczególnych przypadkach
Laureatka pomaga w organizowaniu opieki rodziny zastępczej i pobytów niepełnoletnich w domach
dziecka.
Pani Halina Świerczek organizuje także pomoc socjalną, przygotowując paczki dla uboższych
rodzin czy przeprowadzając remonty w ich mieszkaniach. Co roku wraz z innymi wolontariuszami
szuka sponsorów gotowych spełnić marzenia dzieci przy okazji „mikołajek”, a także Dnia Dziecka. Dba
o przygotowanie wyprawek szkolnych, współpracuje z Fundacją Hospicyjną w ramach pozyskania
stypendiów naukowych i na rozwój talentów dzieci osieroconych. Organizuje konkursy dla dzieci.
Minimum raz w roku organizowane są także wyjazdy integracyjne grupy wsparcia, wycieczki dla dzieci
i ich rodziców oraz opiekunów prawnych – od wyjazdów do teatru po kilkudniowe wycieczki na terenie
Polski. W grupie wsparcia uczestniczą również żyjący rodzice dzieci lub opiekunowie prawni. Ponadto,
jest jedną z wolontariuszek, które zainicjowały „piątkowe kawiarenki” w świetlicy hospicyjnej, czyli
integracyjne spotkania wolontariuszy z chorymi przy kawie i ciastku.
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Jarosław Tobiasz

Tytuł inicjatywy „Potrzebujesz mnie, więc jestem”
Wnioskodawca

Stowarzyszenie Oligos na rzecz dzieci, młodzieży oraz
absolwentów Specjalnego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego z Rybnika

Pan Jarosław Tobiasz od 2006 roku pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Jest pedagogiem,
kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) w Rybniku i wiceprezesem Stowarzyszenia
Oligos, gdzie zajmuje się pozyskiwaniem funduszy, opracowywaniem wniosków i realizacją projektów.
Jest członkiem roboczej grupy programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, jaka
powstała w Urzędzie Miasta w Rybniku i członkiem Zespołu ds. opracowania koncepcji utworzenia
Rybnickiego Centrum na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Prowadzi szeroko zakrojone
działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Uruchomił świetlicę dla tej grupy w Nowej Wsi, zainicjował
i realizuje partnerski projekt „Rybnickie Centrum Asystentury”, który swoimi działaniami obejmuje
Jastrzębie, Racibórz i powiat rybnicki (dzięki temu projektowi 30 osób niepełnosprawnych ma swojego
asystenta, pomagającego w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie stałego opiekuna). Wspiera
osoby niepełnosprawne w zdobywaniu umiejętności zawodowych tak, aby mogły podjąć zatrudnienie
na otwartym rynku pracy oraz poszukuje dla nich pracodawców. Efektem działań Laureata było w 2013
roku zdobycie przez Stowarzyszenie Oligos III miejsca w konkursie „Lodołamacze”.
Na szczególne wyróżnienie Pana Jarosława Tobiasza zasługują działania ukierunkowane na
organizację tzw. opieki wytchnieniowej, która pozwala stałym opiekunom osób niepełnosprawnych na
regenerację sił, zadbanie o zdrowie, odpoczynek lub załatwienie ważnych spraw osobistych. W tym
celu zaangażował się w projekt utworzenia w Rybniku Pogotowia Sytuacyjnego - całodobowej placówki
opiekuńczej dla osób niepełnosprawnych i zależnych w sytuacji kryzysowej opiekuna.
J. Tobiasz przykłada dużą uwagę do pracy z rodzinami osób niepełnosprawnych. Podczas wspólnych
spotkań z rodzicami stara się przełamywać stereotypowe myślenie o osobach niepełnosprawnych i ich
możliwościach. W tym celu organizuje różnorodne imprezy, w tym m.in. wycieczki do miejsc
powszechnie uznawanych za niedostępne dla osób niepełnosprawnych takich jak: zjazd z osobami na
wózkach do kopalni soli, rejs statkiem, wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch itp. Jest inicjatorem
pikników integracyjnych, festynów i wystaw, na których osoby niepełnosprawne mogą zaprezentować
swój potencjał. Jest pomysłodawcą projektu „Zwykli, niezwykli rybniczanie”, w ramach którego do ŚDS
zaprasza osoby wykonujące ciekawe zawody. Zainicjował i organizuje obchody Dnia Rodziny w ŚDS.
Na przestrzeni ostatnich lat swoimi działaniami objął ok. 600 osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
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