Konkurs „Przyjaciel rodziny 2018”
Dobre praktyki laureatów
w obszarze polityki prorodzinnej w 2018 roku

Laureat

Małgorzata Mańka-Szulik

Tytuł inicjatywy „Wieloaspektowość działań na rzecz rodzin zabrzańskich”
Wnioskodawca

Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą
„RAZEM” z Zabrza

Pani Małgorzata Mańka-Szulik jest prezydentem Zabrza. Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Z wykształcenia jest matematykiem. Bezpartyjna. Jako założycielka i przewodnicząca wielu organizacji
pozarządowych podejmowała szereg inicjatyw kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych, mając na
względzie dobro i rozwój rodziny.
Z jej inicjatywy została utworzona pierwsza w Polsce samorządowa szkoła artystyczna – Liceum
Sztuk Plastycznych w Zabrzu. Będąc jej dyrektorem zbudowała model szkoły kreującej aktywnego
odbiorcę i twórcę kultury.
W 2007 roku wspólnie z ówczesnym Metropolitą Górnośląskim zainicjowała „Metropolitalne Święto
Rodziny”, którego celem jest promocja rodziny i wartości z nią związanych. Co roku w jego organizację
włączają się władze samorządowe, parafie, organizacje społeczne i rodziny. „Metropolitalne Święto
Rodziny” to różnego rodzaju wydarzenia: przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, wystawy,
panele dyskusyjne, konferencje, kiermasze, konkursy, imprezy sportowe i festyny. W 2018 roku odbyła
się już XI edycja tego święta. Nieodłącznym elementem MŚR są prowadzone przez laureatkę cykle
spotkań dyskusyjnych w ramach „Kawiarenki z oknem na świat”, podczas których poruszane są ważne
tematy związane z sensem życia, rozwojem osobowym i duchowym człowieka, rolą rodziny, życiem
społecznym itp.
W latach 2015-2017 kierowała pracami Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
przyczyniając się m.in. do stworzeni pierwszej w Polsce metropolii. Ponadto, jako prezydent miasta,
angażowała się w wiele przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym jak: modernizacja obiektów
użyteczności publicznej, budowa szpitala czy obiektów rekreacyjno-sportowych.
Od wielu lat czynnie angażuje się w działalność wielu organizacji pozarządowych, w tym
działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, za co otrzymała tytuł „Przyjaciela Osoby
Niepełnosprawnej”, nadany przez 25 organizacji społecznych z tego obszaru.
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Laureat

Siostra Anna Bałchan
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

„Organizowanie i edukacja z zakresu form kompleksowego
wsparcia, które ma na celu rozwój oraz pomoc w kryzysie
Tytuł inicjatywy
całemu systemowi rodzinnemu, ze szczególnym uwzględnieniem
kobiet oraz dzieci”
Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii
Wnioskodawca
Niepokalanej w Katowicach
Siostra Anna Bałchan należy do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Jest założycielką
i prezesem Stowarzyszenia dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej PoMOC w Katowicach.
Ukończyła studia teologiczne. Szkoliła się także w Polskim Instytucie Ericsonowskim, Polskim
Instytucie Terapii Krótkoterminowej w Krakowie oraz Krakowskiej Szkole Psychoterapii
Psychoanalitycznej. Jest certyfikowanym terapeutą motywującym.
Na początku swojej drogi zawodowej pracowała jako streetworker w Stowarzyszeniu „Dom Aniołów
Stróżów”. Od 20 lat skutecznie działa na rzecz kobiet i dzieci dotkniętych przemocą seksualną, fizyczną
i psychiczną. Współprowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy Stowarzyszenia PoMOC,
w którym kobiety, będące w kryzysie, mają zapewnione schronienie, uczą się w prawidłowy sposób
wypełniać rolę matki, uczestniczą w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, są motywowane do
kontynuowania nauki oraz uzyskania zawodu. Kobiety potrzebujące interwencji terapeutycznej mają
możliwość podjęcia bezpłatnej terapii indywidualnej.
Pomaga osobom bezrobotnym, mającym problemy wychowawcze, małżeńskie i finansowe oraz
ofiarom współczesnego niewolnictwa – w szczególności pracy przymusowej oraz kobietom uwikłanym
w proceder prostytucji. Czynnie angażuje się w pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Katowicach oraz Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania
i Zapobiegania Handlowi Ludźmi w Warszawie.
Przeprowadziła wiele szkoleń, warsztatów oraz wykładów. Jest również superwizorem zespołów
i mentorem liderów, którzy profesjonalnie zajmują się wsparciem osób potrzebujących.
Wielokrotnie zdarzało się, że s. Anna Bałchan obejmowała tymczasową opieką zastępczą dzieci
osierocone lub pozostawione przez rodziców, np. w czerwcu 2018 r. została opiekunem prawnym
małoletniego chłopca z powodu nagłej śmierci jego matki do czasu znalezienia rodziny zastępczej.
Aktualnie laureatka jest zaangażowana w budowę Centrum Opiekuńczo-Rozwojowego św. Józefa
w Katowicach, który ma pełnić funkcję żłobka, przedszkola oraz miejsca warsztatów dla przyszłych
rodziców. Otwarcie centrum planowane jest na 2020 rok.
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Laureat
Tytuł inicjatywy
Wnioskodawca

Lidia Zeller
„Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, poradnia dla
rodziny, rozwój asystentury”
Miasto Częstochowa i Śląskie Forum Organizacji
Pozarządowych KAFOS w Katowicach

Jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”. Wcześniej była
zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Pani Lidia Zeller posiada
wieloletnie i bogate doświadczenie w pracy w pomocy społecznej oraz w działaniach na rzecz dzieci
i rodzin.
W 2013 roku częstochowski samorząd przekazał realizację zadań dotyczących rodzinnej pieczy
zastępczej Stowarzyszeniu „DLA RODZINY”, co było działaniem innowacyjnym w skali kraju. Powstało
wówczas Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, które realizuje zadania publiczne wynikające
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W latach 2016-2018 Stowarzyszenie
prowadziło poradnię dla rodziny, oferującą wsparcie m. in. dla rodzin biologicznych dotkniętych
rozmaitymi dysfunkcjami oraz rodzin zastępczych.
Laureatka jest współautorką standardu pracy socjalnej z rodziną z dziećmi, inicjatorką utworzenia
Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych, a także programu stypendialnego dla dzieci pochodzących z
niezamożnych rodzin. Koordynuje wiele projektów na rzecz rodziny, współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. „Wsparcie rodziny – jasne że tak”, „Częstochowski parasol
rodzin zastępczych” oraz projektów grantowych FIO, ASOS, E&Y. W ich ramach m. in. pozyskała
środki na zatrudnienie dodatkowych specjalistów: asystentów rodziny, trenerów/ opiekunów rodzin oraz
superwizora.
Od 2013 roku koordynuje pracę asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
i pracowników socjalnych w częstochowskim CWR. Prowadzi zajęcia podnoszące jakość świadczonych
usług dla asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, kadry kierowniczej,
współpracuje z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie oraz
wydawnictwami zajmującymi się problematyką związaną ze wsparciem rodziny i rodzinną pieczą
zastępczą. Za swoją działalność zawodową otrzymała nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Pani Lidia Zeller swoimi działaniami wspiera rodziny biologiczne borykające się z różnorodnymi
problemami, rodziny zastępcze oraz angażuje się w ochronę dzieci krzywdzonych przez dorosłych.
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Laureat

Pani Kazimiera Dobosz

Tytuł inicjatywy

„Specjalistyczna rodzina zastępcza zawodowa jako
wsparcie dla małoletnich matek z dziećmi”

Wnioskodawca

Miasto Gliwice

Pani Kazimiera Dobosz posiada wykształcenie podstawowe. Pierwszą pracę podjęła w Domu
Dziecka nr 2 w Gliwicach. Potem pracowała w Zespole Szkół Kolejowych w Gliwicach jako portier, gdzie
codziennie miała kontakt z młodzieżą, z którą rozmawiała o jej problemach.
Od 22 lat nieprzerwanie pełni funkcję rodziny zastępczej, w tym od 2006 roku rodziny zastępczej
zawodowej. W 2014 roku utworzyła pierwszą w naszym województwie specjalistyczną rodzinę
zastępczą zawodową dla małoletnich matek z dziećmi. Od 2006 roku do chwili obecnej pod opieką
laureatki przebywało łącznie 40 matek i ich dzieci.
W domu Pani Kazimiery małoletnie matki uczą się pielęgnacji dziecka oraz przygotowują się do
pełnienia roli matki i wychowawczyni. Po uzyskaniu pełnoletniości otrzymują lokal z zasobów miasta
i wsparcie finansowe z Ośrodka Pomocy Społecznej. Kontynuują naukę, podejmują pracę zawodową,
prowadzą własne gospodarstwa domowe. Laureatka jest bardzo zaangażowana w pomoc małoletnim,
zarówno w czasie kiedy przebywają w pieczy zastępczej, jak i po ich usamodzielnieniu się.
W 2016 roku za swoją działalność Pani Kazimiera z rąk Prezydenta RP otrzymała Złoty Krzyż
Zasługi. Jest także laureatką plebiscytu „Człowiek Ziemi Gliwickiej 2015 (Gliwicjusz)”.
Aktualnie Pani Kazimiera Dobosz jest wdową, wychowała sześcioro własnych dzieci, które są już
dorosłe i mają własne rodziny.
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Laureat

Teresa Gabryś

Tytuł inicjatywy

„Wspieranie i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego
oraz pomoc dzieciom”

Wnioskodawca

Miasto Rybnik

Pani Teresa Gabryś od 1984 r. jest mieszkanką Rybnika. Posiada wykształcenie średnie i zawodowe
w zawodzie zegarmistrz złotnik. Jest matką dwóch córek biologicznych i jednej adopcyjnej.
Od 2006 r. tworzy rodzinę zastępczą, a od 2016 r. pełni wraz z mężem funkcję rodzinnego domu
dziecka. Czworo wychowanków Pani Teresy Gabryś się usamodzielniło, sześcioro znalazło rodziny
adopcyjne, a jeden wrócił do rodziny biologicznej. Aktualnie laureatka jest rodzicem zastępczym dla
dziewięciorga dzieci w wieku od 8 do 19 lat.
Służy pomocą i radą wielu rodzicom zastępczym, usamodzielnionym wychowankom, a także
rodzinom adopcyjnym swoich podpieczonych. Propaguje ideę rodzicielstwa zastępczego, bierze udział
w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach dla kandydatów.
Uczestniczy w działaniach stowarzyszeń i grup nieformalnych zajmujących się wspieraniem rodzin,
rodzin zastępczych, dzieci i dorosłych, a także pomocą osobom potrzebującym.
Jako osoba prywatna bierze udział w inicjatywach społecznych (projekt „Rybnik ReWITA”)
i kulturalnych. Od 2016 r. jest współtwórcą i prezesem Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych
„Serduchowo”.
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