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Konkurs „Przyjaciel rodziny 2019” 

Dobre praktyki laureatów  

w obszarze polityki prorodzinnej w 2019 roku 

Laureat Monika Bajka   

Tytuł inicjatywy „Dajemy wędkę, a nie rybę!” 

Wnioskodawca Urząd Miasta Katowice 

Monika Bajka jest prezesem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”  

w Katowicach – organizacji prężnie działającej od 25 lat. Ze stowarzyszeniem jest związana całe 

zawodowe życie. Absolwentka socjologii oraz zarządzania i marketingu, a także Programu Liderzy 

Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz stażystka Programu International Visitors Exchange 

(programu organizowanego przez Departament Stanu USA).  

W czasie studiów w ramach działań wolontariackich pomagała dzieciom ulicy, a potem -  przez prawie 

2 lata – wspierała  bezdomnych chodząc wczesnymi rankami do kanałów ciepłowniczych i na katowicki 

dworzec. W „Domu Aniołów Stróżów” była  wolontariuszką, wychowawcą w świetlicach, zakładała 

Punkt Pracowników Ulicznych, a potem pierwszą świetlicę terapeutyczną w katowickim Załężu. 

Pracowała z rodzinami z marginesu społecznego, była liderem kilku zespołów świetlic i pracy ulicznej. 

W przeszłości prowadziła szkolenia z zakresu pracy ulicznej, a także systemowej, środowiskowej 

pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom wykluczonym społecznie w Polsce i za granicą. Przez 4 lata 

była rodziną zastępczą dla jednej z podopiecznych stowarzyszenia. 

Przez 7 lat zajmowała się budowaniem współpracy pomiędzy samorządem, a lokalnymi organizacjami 

pozarządowymi. Razem z kilkoma innymi zaprzyjaźnionymi osobami z katowickich organizacji 

pozarządowych zajmowała się budowaniem współpracy międzysektorowej, przyczyniła się do 

powstania zespołów doradczych działających w Urzędzie Miasta Katowice, a także do wprowadzania 

istotnych zmian do „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi” oraz 

powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, w której przez 1,5 roku 

pełniła funkcję wiceprzewodniczącej.  

Monika Bajka posiada prawie 20-letnie doświadczenie zarządzania projektami, w tym jako 

koordynatorka wszystkich realizowanych przez Stowarzyszenie „Dom Aniołów Stróżów” projektów 

finansowanych ze środków europejskich na łączną wartość ok. 6 mln złotych oraz wielu projektów 

finansowanych ze źródeł samorządowych i prywatnych. Od początku istnienia Stowarzyszenia  

z ramienia Zarządu odpowiedzialna jest za fundraising, pozyskiwanie partnerów, środków finansowych, 

budowanie współpracy z otoczeniem oraz promocję i współpracę z mediami. Wśród realizowanych 

projektów były m.in.: 

− „Lepsze Jutro” (2 placówki: Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy oraz placówka w formie pracy 

podwórkowej, a także Centrum Wspierania Rodzin, które świadczyły usługi dla rodzin), 
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Dobre praktyki laureatów  

w obszarze polityki prorodzinnej w 2019 roku 

− „USKRZYDLAMY! Partnerstwo ku przyszłości” – projekt realizowany w partnerstwie 3-sektorowym, 

który obejmował reintegrację społeczną, zawodową i edukacyjną osób bezrobotnych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Katowice i Chorzów, a w szczególności dzielnice 

Załęże i Batory, 

− „Niewykorzystane kwalifikacje – Szansa dla Załęża” – projekt realizowany przy udziale partnera 

zagranicznego i skierowany do mieszkańców Załęża. Głównym celem projektu było zwiększenie 

szans na integrację społeczną oraz szans na rynku pracy osób wykluczonych z terenu tej 

katowickiej dzielnicy. 

Organizacja, której prezesem jest Monika Bajka, każdego roku pomaga blisko 750 podopiecznym - 

130 dzieciom i młodzieży w wieku 2,5 do 19 lat wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem 

społecznym w świetlicach terapeutycznych oraz klubach rozwoju dzieci i młodzieży oraz kolejnym 600 

dzieciom na ulicach, do których docierają streetworkerzy. Codziennie wspiera dzieci z rodzin ubogich, 

dotkniętych uzależnieniami, bezrobociem, konfliktami, przemocą. Daje im drugi dom, ale pomaga też 

ich rodzinom, by stanowiły bardziej przyjazne środowisko wychowania, a rodzice podjęli pracę. 

Inspiruje dzieci do pokonywania trudności, zdobywania nowych umiejętności i budowania zdrowych 

relacji. Towarzyszy młodym ludziom w drodze ku dorosłości, która oznacza samodzielność  

i odpowiedzialność. Młodzież wprowadza na rynek pracy.  

Poradnia rodzinna, prowadzona przez Stowarzyszenie, wspomaga ok. 100 rodzin (w 2018 roku - 23 

osoby wsparte przez poradnię ukończyły kursy zawodowe, 6 osób odbyło staże zawodowe /z czego 5 

podjęło stałą pracę/, 18 osób wspartych przez poradnię podjęło pracę). 

Misją Stowarzyszenia „Domu Aniołów Stróżów” jest zapewnienie równego startu w dorosłość dzieciom 

i młodzieży z trudnych oraz biednych środowisk, a tym samym wychowanie ich na samodzielnych  

i odpowiedzialnych - niezależnych od pomocy społecznej - dorosłych. „Dodajemy dzieciom skrzydeł”  

i „Dajemy wędkę, a nie rybę!” - to motta, które przyświecają organizacji. Filozofia pomagania „Domu 

Aniołów Stróżów” opiera się na kilku kluczowych filarach:  

➢ dążenie do realnej zmiany społecznej u podopiecznych;  

➢ nauka pracy i odpowiedzialności za siebie i swój los, a także za swoje otoczenie; 

➢ holistyczne podejście do problemów, równoległe rozwiązywanie problemów w sferze 

psychologicznej, społecznej oraz edukacyjnej i zawodowej; 

➢ zindywidualizowane podejście do każdego podopiecznego; 

➢ pomoc wszystkim grupom wiekowym - zarówno dzieciom, jak i młodzieży oraz dorosłym 

(wsparcie całych rodzin); 

➢ rozwijanie wolontariatu, jako formy wsparcia dla ludzi potrzebujących pomocy oraz sposób na 

budowanie kapitału społecznego (ok. 300 wolontariuszy rocznie działa w Stowarzyszeniu 

„Domu Aniołów Stróżów”).  
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Monika Bajka jest przykładem lidera wzmacniającego swój zespół. „Dodaje skrzydeł” swoim  

pracownikom, jak i podopiecznym. Potrafi wydobyć potencjał i pasje ukryte w młodych ludziach.  
 

Źródło: Opracowanie przygotowanie na podstawie wniosku złożonego w konkursie „Przyjaciel rodziny 2019” przez Miasto 

Katowice w lipcu 2019 r.   
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Konkurs „Przyjaciel rodziny 2019” 

Dobre praktyki laureatów  

w obszarze polityki prorodzinnej w 2019 roku 

Laureat  Danuta Lech 

Tytuł inicjatywy 
„Wsparcie rodzin w kryzysie z terenu miasta Dąbrowa 
Górnicza” 

Wnioskodawca Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej   

Danuta Lech jest działaczką społeczną - prezesem „Dąbrowskiego Stowarzyszenia Rodzin w Kryzysie” 

w Dąbrowie Górniczej.  

Swoją działalność społeczną rozpoczęła w 1972 roku, udzielając sąsiedzkiej pomocy starszym 

osobom. Pracowała jako wolontariuszka w ramach takich organizacji jak: Polski Komitet Pomocy 

Społecznej, PCK, Stowarzyszenie „Neuron”, Stowarzyszenie Kobiet po 40-ce. W 1998 roku założyła 

Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie. Od ponad 47 lat, prowadząc działalność dobroczynną, 

pomaga mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi akcje dożywiania 

dzieci, bezdomnych i bezrobotnych, organizuje zbiórki żywności i artykułów przemysłowych, wydaje 

paczki. Przeciwdziała patologii społecznej w rodzinie, pomaga samotnym rodzicom i ofiarom 

wypadków losowych. Mając doskonałe rozeznanie w środowiskach ludzi ubogich i wykluczonych, 

powoduje, że organizowana przez nią pomoc jest niezwykle szybka, sprawna i skuteczna.  

Działalność charytatywna Danuty Lech i jej współpracowników na rzecz dąbrowskich rodzin  

obejmuje kilkadziesiąt działań i akcji pomocowych, wśród których za najważniejsze uznać należy: 

➢ lata 1972-1992 – organizacja tzw. pomocy sąsiedzkiej – wsparcia dla sąsiadów, osób 

starszych, wymagających pomocy w czynnościach dnia codziennego takich jak sprzątanie, 

przygotowywanie posiłków czy pomocy w zakupach; 

➢ w 1997 r. -  wsparcie osób poszkodowanych w tzw. powodzi stulecia poprzez gotowanie (na 

zlecenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza) posiłków dla wszystkich zaangażowanych  

w ratowanie mienia na terenie Dąbrowy Górniczej (przygotowanie i wydawanie ok. 200 

posiłków dziennie); 

➢ do 1998 r. – prowadzenie baru na terenie urzędu miejskiego, w którym pracę znajdują 4 kobiety 

z rodzin dysfunkcyjnych; miejsce pracy przynosi nie tylko korzyści ekonomiczne zatrudnionym 

w nim kobietom, lecz także – daje szansę na wtórną socjalizację;  

➢ w 2002 r. – założenie świetlicy środowiskowej z programem profilaktyczno-terapeutycznym dla 

30 dzieci w Szkole Podstawowej nr 11 w Dąbrowie Górniczej, która do dziś cieszy się 

ogromnym uznaniem wśród dzieci, pedagogów, dyrekcji szkoły, oraz społeczności naszego 

miasta; 

➢ w 2003 r. otwarcie baru -  jadłodajni dla najuboższych mieszkańców miasta i zorganizowanie 

spotkania świątecznego dla 46 osób bezrobotnych i bezdomnych; w 2003 r. ze wsparcia 

„Dąbrowskiego Stowarzyszenia Rodzin w Kryzysie”, na czele którego stoi Danuta Lech, 
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Dobre praktyki laureatów  

w obszarze polityki prorodzinnej w 2019 roku 

skorzystało kilkanaście tysięcy osób. Od stycznia 2004 w jadłodajni są przygotowywane 

gorące posiłki i wydawane bezpłatnie w ilości ok. 200 zup dziennie; 

➢ w lipcu 2004 r. Stowarzyszenie rozpoczyna akcję „Pełny Tornister”, która jest cyklicznie 

kontynuowana co roku, a celem tej akcji to pozyskanie i przekazanie artykułów szkolnych 

najuboższym dzieciom z terenu Dąbrowy Górniczej;  

➢ we wrześniu 2004 r. Danuta Lech zostaje koordynatorem programu PEAD, z pomocy którego 

w Dąbrowie Górniczej rocznie korzysta ok. 12,5 tys. osób;  

➢ w 2004 roku pomoc ze strony Stowarzyszenia otrzymało: prawie 84 tys. osób z rodzin 

dysfunkcyjnych, a w 2005 roku -  62,5 tys. osób;  

➢ w 2006 r. Stowarzyszenie otwiera kolejny bar dla najuboższych w Dąbrowie Górniczej-

Ząbkowicach, gdzie zatrudnienie znajdują 4 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;  

➢ w 2006 r. Stowarzyszenie organizuje wielki koncert charytatywny, w którym udział bierze 

ponad 3 tys. osób, a z którego cały dochód przeznaczony jest na wsparcie dąbrowskich rodzin; 

➢ w 2006 r. Stowarzyszenie zaczyna realizować nowe pomysły i programy pomocy dla dzieci  

i rodzin w potrzebie pn. „Napełniamy Talerzyk” czy „Podziel się Posiłkiem”. W 2019 roku 

Stowarzyszenie poszerzyło swoje działania i wychodzi z pomocą do innych miast, takich jak: 

Sławków, Będzin, Sosnowiec, Mysłowice, Bielsko-Biała, Wojkowice Kościelne, Gliwice, 

Racibórz, Cieszyn, Chruszczobród, Zawiercie, Nagłowice, Rybnik, Gorzyce;  

➢ w 2008 r. Stowarzyszenie otrzymuje od Gminy Dąbrowa Górnicza w użytkowanie na 10 lat 

budynek do remontu we własnym zakresie. Dzięki hojności sponsorów, członkowie 

Stowarzyszenia przystępują do remontu tego budynku, by jak najszybciej przenieść 

zgromadzoną w starych magazynach żywność w ilości 250 tys. ton. W 2008 r. w budynku przy 

ul. Łącznej powstają magazyny żywności, magazyny do wydawania odzieży i mebli, zaplecze 

kuchenne i sale, w której wydaje się posiłki dla bezdomnych. Z nowych magazynów szybko 

zaczyna korzystać społeczność lokalna – z samej tylko pomocy w postaci wydawanego 

pieczywa dziennie korzysta około 27 rodzin;  

➢ w lipcu 2009 r. Stowarzyszenie zakłada „Bank Sprzętu Biurowo-Komputerowego”, którego 

celem jest zbiórka używanego w/w sprzętu i wydawanie go najuboższym dzieciom, których 

rodziców nie stać na zakup komputera  - do obecnej chwili 35 dzieci otrzymało komputery;  

➢ w 2010 r. Danuta Lech wraz z członkami i wolontariuszami prowadzi świetlicę środowiskową 

z programem profilaktycznym, do której uczęszcza 10-22 dzieci dziennie. Podopieczni 

placówki mają zapewnioną wykwalifikowaną opiekę kadry pedagogicznej oraz posiłek, który 

jest czasami jedynym posiłkiem w ciągu dnia. Dzieci biorą czynny udział w konkursach, 

zdobywają nagrody, dyplomy i wyróżnienia.  W 2010 roku Stowarzyszenie zorganizowało trzy 

ogólnopolskie zbiórki żywności, które były przeprowadzone w 13 supermarketach na terenie 

miasta z udziałem 468 wolontariuszy. Zebrano wtedy ponad 7.300 kg żywności, z której 
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wolontariusze zrobili 525 paczek dla najuboższych rodzin. Dodatkowo organizacja prowadzi 

systematycznie akcje zbiórki mebli, sprzętu AGD i RTV, artykułów spożywczych –  z pomocy 

rzeczowej skorzystało w 2010 r. 298 najuboższych rodzin z Dąbrowy Górniczej, a z akcji 

wydawania żywności – blisko 17 tys. osób. Paczka mikołajkowa trafiła do 147 dzieci  

z najuboższych rodzin; 

➢ w 2011 r. z inicjatywy prezes Stowarzyszenia powstaje nowy program  wsparcia rodzin - 

wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Pomoc  otrzymuje  (do chwili obecnej) ponad 36 tys. 

osób -  nie tylko z Dąbrowy Górniczej, lecz także z Będzina i  Sosnowca; 

➢ w 2012 r. Stowarzyszenie dołącza do akcji Media Dzieciom i organizuje I edycję Pikniku 

Osiedlowego dla 200 dzieci z całodziennym wyżywieniem, atrakcyjnymi zabawami sportowymi 

i nagrodami na Osiedlu Gołonóg - ul. Łączna (osiedle socjalne, na obszarze którego szerzy 

się alkoholizm i narkomania, widoczne są także ślady wandalizmu i rozboje); 

➢ w latach 2013-2017 organizacja nadal prowadzi akcje wspierające rodziny z ul. Łącznej oraz 

akcje dla osób potrzebujących z innych dzielnic Dąbrowy Górniczej i miast ościennych  

– z pomocy korzysta ponad 15 tys. osób/rok; 

➢ w 2017 roku Danuta Lech obchodzi 45-lecie pracy społecznej. W tym samym roku w działania 

Stowarzyszenia włączyło się blisko 1000 osób. Od tego czasu przychody finansowe z 1% 

Stowarzyszenia przeznacza na realizację recept, zakup środków higienicznych i zakup węgla 

dla osób starszych; 

➢ w 2018 r. Stowarzyszenie obchodzi jubileusz 20-lecie jego założenia.  
 

Stowarzyszenie współpracuje m.in. ze: Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie, placówkami 

oświatowymi z Dąbrowy Górniczej, Kuratorami Sądowymi w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Będzinie 

oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  
 

Źródło: Opracowanie przygotowanie na podstawie wniosku złożonego w konkursie „Przyjaciel rodziny 2019” przez Urząd 

Miejski w Dąbrowie Górniczej w lipcu 2019 r.   
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Laureat Mariusz Wiśniewski 

Tytuł inicjatywy „Rybnicki Przyjaciel Rodziny” 

Wnioskodawca Miasto Rybnik 

Mariusz Wiśniewski jest radnym Miasta Rybnika od 2014 roku (obecnie druga kadencja).  

Pracował jako nauczyciel, wychowawca w świetlicy środowiskowej, pełnił rolę społecznego kuratora 

sądowego.  Był prezesem Stowarzyszenia „17-tka” w Rybniku, a od 2015 roku jest Dyrektorem Zespołu 

Placówek Wsparcia, prowadzonych przez to stowarzyszenie.  
 

Działalność Mariusza Wiśniewskiego składa się z kilku etapów (prezentowanych chronologicznie): 

➢ 2001 r. - utworzenie i rejestracja Stowarzyszenia „17-tka”; 

➢ 2007 r. - uruchomienie programu pedagogiki ulicy w ramach działań Stowarzyszenia „17-tka”, 

obejmującego obecnie ponad 100 podopiecznych w ramach dwóch placówek wsparcia 

dziennego typu pracy podwórkowej - „Ekipa z placu” i „Ekipa z miasta”; 

➢ 2009 r.: 

− współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS  

w testowaniu modelu budżetu partycypacyjnego (projekt „Dwa bieguny”), 

− utworzenie Młodzieżowego Klubu Środowiskowego, prowadzonego przez 

Stowarzyszenie „17- tka” (od 80 do 100 uczestników rocznie); 

➢ 2010 r. - utworzenie bezpłatnego Młodzieżowego Studia Nagrań w ramach działań 

Stowarzyszenia „17-tka” (ok. 300 uczestników); 

➢ 2011 r. - utworzenie „Rybnickiego Banku Drugiej Ręki”, który stanowi wsparcie dla ubogich 

osób i rodzin (ok. 2000 beneficjentów). Ideą projektu jest gromadzenie i dystrybucja darów 

rzeczowych (mebli, sprzętu AGD, odzieży itp.) do osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej. Dary pozyskiwane są głównie od mieszkańców Rybnika i powiatu rybnickiego,  

Umożliwiają ograniczenie wydatków na zagospodarowanie w przypadku osób korzystających 

z pomocy społecznej – beneficjenci działań nie muszą zabiegać o wsparcie finansowe 

związane z zakupem niezbędnych sprzętów, odzieży itp. Pozwalają na racjonalizację 

świadczeń przekazywanych potrzebującym;   

➢ 2012 r.: 

− współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju 

Inicjatyw Społecznych w opracowaniu modelowego systemu aktywizacji społecznej  

i zawodowej w ramach programu „WRZOS” (30 uczestników), 
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− utworzenie Klubu Integracji Społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie „17-tka” (ok. 

150 uczestników, z czego ponad 100 powróciło na rynek pracy, bądź podjęło pracę po raz 

pierwszy); 

➢ 2015 r. – w ramach zadania powierzonego Stowarzyszeniu przez Miasto Rybnik na lata 2018-

2022, organizacja prowadzi 6 placówek wsparcia dziennego dla łącznie 305 dzieci. Placówki 

realizują działania opiekuńczo – wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne, ukierunkowane 

na kształtowanie właściwych postaw i wzorców zachowań dzieci. Podopieczni mają 

zapewnione wsparcie pedagoga/ wychowawcy i pomoc w nauce, a także codzienny  

i pomoc materialną. Ponadto pedagodzy ulicy docierają do młodych osób ze środowisk 

defaworyzowanych i szczególnie narażonych na podjęcie ryzykownych zachowań; 

➢ 2017 r. - współpraca z Urzędem Miasta Rybnika w opracowaniu i realizacji programu działań 

społecznych „reWITA – nowa energia rybnickiej tradycji”, adresowanego do środowisk i rodzin 

defaworyzowanych (ok. 1000 uczestników); 

➢ 2018 r.:  

− zainicjowanie i koordynacja projektu „28 Dzielnica, 28 Район”, adresowanego do imigrantów  

i ich rodzin mieszkających i pracujących w Rybniku (ok. 400 uczestników). Zgodnie  

z szacunkami stowarzyszenia na terenie miasta przebywa obecnie tylu cudzoziemców, że ich 

liczba mogłaby utworzyć nową, 28 dzielnicę Rybnika. Projekt pomaga w osiedleniu i adaptacji 

cudzoziemców na terenie miasta i przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu. Zakłada 

udzielanie informacji o dostępnych formach pomocy i przysługujących cudzoziemcom 

uprawnieniach, co pozwala na lepsze zaklimatyzowanie się rodzin cudzoziemców w Rybniku 

i szybsze odnalezienie w polskiej rzeczywistości, 

− zainicjowanie i koordynacja projektu „Naprawimy To”, stanowiącego wsparcie  

w rozwiązywaniu problemów rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne (ok. 30 

uczestników). Przykładem takich działań jest m.in. pomoc w wybudowaniu windy dla 13-

letniego niepełnosprawnego ruchowo dziecka z terenu Rybnika, która w znaczący sposób 

podniosła jakość życia dziecka i jego matki, 

−  zainicjowanie i współudział w opracowaniu i realizacji programu „Rybnicka Akademia 

Rodziny” w partnerstwie z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku, 

Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych „Serduchowo” oraz Stowarzyszeniem „Razem” (500 

uczestników), 

− utworzenie placówki „Integracyjny Klub Aktywnych” dla osób w wieku senioralnym (ok. 40 

uczestników). 
 

Od 2002 r. Mariusz Wiśniewski działa w Radzie Dzielnicy Rybnika - Boguszowice Osiedle, od 2017 r. 

jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy  
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w rodzinie. W latach 2000 - 2018 organizował i kierował ponad 30 długoterminowymi formami 

wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.  
 

Źródło: Opracowanie przygotowanie na podstawie wniosku złożonego w konkursie „Przyjaciel rodziny 2019” przez Miasto 

Rybnik w lipcu 2019 r.   
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Laureat Helena Budzanowska 

Tytuł inicjatywy 
„Wszechstronne działania na rzecz podniesienia jakości 

życia rodzin z występującymi niepełnosprawnościami” 

Wnioskodawca Urząd Miasta Zabrze 

 

Helena Budzanowska - pomysłodawca i współzałożyciel Forum organizacji pozarządowych 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin pn. „RAZEM” - organizacji 

parasolowej zrzeszającej 25 podmiotów społecznych działających w tym obszarze. Działania na rzecz 

osób z niepełnosprawnościami laureatka prowadzi od 21 lat.  

➢ w 1997 r. była współzałożycielką Stowarzyszenia Amazonek w Zabrzu; prowadziła 

woluntarystyczny punkt pomocy prawno-psychologicznej oraz udzielała wsparcia 

informacyjnego o możliwościach pomocy instytucji działających na terenie Miasta Zabrze, 

punkt ten prowadzony był w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie; 

➢ w 2003 r. była pomysłodawcą i współzałożycielką forum „RAZEM”, które utworzyło Centrum 

Wolontariatu oraz rozwinęło swoje działania w formie asystentury i możliwości skorzystania  

z przerwy wytchnieniowej. Dotychczas zrealizowano 3  projekty dla 420 osób, a planowane są 

kolejne - dla 30 osób w postaci Dziennego Domu Pobytu. 

W tym samym roku na wniosek organizacji pozarządowych Helena Budzanowska została 

powołana na Pełnomocnika Prezydenta Miasta Zabrze ds. Osób Niepełnosprawnych. Nie 

przerywając działalności społecznej pełniła tę funkcję do marca 2019 r. Od 2003 r. pełniła także 

funkcję sekretarza Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, a od 2019 r. 

jest przewodniczącą  tej rady; 

➢ w 2017 r. utworzyła Spółdzielnię Socjalną „FORUM”, zatrudniającą 19  osób z niepełnospraw-

nościami. Spółdzielnia udziela wsparcia rodzinom w zakresie usług pielęgnacyjnych, 

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego oraz asystentury osobistej; 

➢ w latach 2017-2018 współrealizowała projekt pn. „Zabrzański Kompleksowy System Usług 

Społecznych” dla 120 mieszkańców Zabrza, posiadających orzeczenie o umiarkowanej  

i znacznej niepełnosprawności. W ramach projektu oferowano usługi wsparcia asystenta 

osobistego oraz usługi umożliwiające skorzystanie z przerwy wytchnieniowej dla ich rodzin  

i opiekunów; 

➢ przyczyniła się do utworzenia Śląskiego Forum Pełnomocników, działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych;  
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➢ zainicjowała współpracę międzynarodową pomiędzy miastami Zabrze - Essen, Zabrze – 

Seclin, Zabrze – Lund. Wymiana doświadczeń międzynarodowych na stałe wpisała się  

w doroczne Dni Osób Niepełnosprawnych; 

➢ była pomysłodawcą i organizatorem Targów Aktywności Obywatelskiej w Zabrzu (odbywają 

się od 10 lat). 
 

Helena Budzanowska jest osobą całkowicie oddaną środowisku osób z niepełnosprawnościami, 

doskonale zna jego potrzeby i cieszy się szacunkiem społeczności lokalnej.  

 
Źródło: Opracowanie przygotowanie na podstawie wniosku złożonego w konkursie „Przyjaciel rodziny 2019” przez Miasto 

Zabrze w lipcu 2019 r.   
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Laureat Beata Wiśniewska 

Tytuł inicjatywy 
„Motywowani miłością - rodzicielstwo zastępcze  

w Gliwicach”  

Wnioskodawca 
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny  

w Gliwicach  

Od września 2014 r. Państwo Beata i Jarosław Wiśniewscy pełnią funkcję rodziny zastępczej 

zawodowej – pogotowia rodzinnego.  

Przystępując do pełnienia funkcji rodziny zastępczej otrzymali odpowiednie przygotowanie:  ukończyli 

szkolenia, obecnie systematycznie uczestniczą w grupach wsparcia oraz korzystają z ofert 

dodatkowych szkoleń z zakresu rodzicielstwa zastępczego, organizowanych przez Centrum Pieczy 

Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach. 

Państwo Wiśniewscy mieszkają w Gliwicach-Brzezince. Mają dwoje własnych, pełnoletnich dzieci. Od 

momentu  zawiązania rodziny zastępczej, pod ich opieką znajdowało się około 59 dzieci. Wśród nich 

były dzieci w różnym wieku, dzieci niepełnosprawne, w żałobie, pokrzywdzone drastycznymi 

przestępstwami, a także małoletni, którzy nie mieścili się w normach społecznych.  

W rodzinie Państwa Wiśniewskich panują ciepłe, otwarte relacje i prawdziwa, domowa atmosfera.  

W domu każde dziecko jest ważne. Rodzice zastępczy potrafią wydobywać z nich ukryty potencjał. 

Dzieci dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu, na spacerach, w ogrodzie, ale również w domu, 

przy dużym stole często bawią się w przeróżne gry i zabawy edukacyjne. Beata Wiśniewska posiada 

duże doświadczenie i intuicję związaną z wychowaniem dzieci, umiejętność tworzenia dobrych, 

opartych na wzajemnym zrozumieniu relacji z innymi ludźmi. Zaskakuje humorem i umiejętnością 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jakie dla wielu ludzi stanowiłyby barierę nie do pokonania.  

Z uwagi na pełnioną funkcję Beata Wiśniewska jest również odpowiedzialna za proces adopcyjny dzieci 

oraz przygotowanie dzieci do powrotu do domu rodzinnego. Spod jej opieki do rodzin adopcyjnych 

przeszło 9 dzieci, a 6 dzieci powróciło do swoich domów rodzinnych.  Każde dziecko wychodzące z jej 

domu w dalszą podróż (czy do rodziny adopcyjnej czy biologicznej) dostaje na drogę nowe, wygodne 

buty jako symbol pożegnania z dzieckiem, z życzeniami  powodzenia na nowej drodze życia – co stało 

się już tradycją w pogotowiu rodzinnym. Tradycją w domu są również wiosenne spotkania dzieci, które 

przebywały w pogotowiu, a zostały adoptowane. Rodziny adopcyjne z przyjemnością powracają wraz  

z dziećmi do cioci Beaty i wujka Jarosława.  

Od 2017 roku Beata Wiśniewska jest skarbnikiem Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych w Gliwicach 

,,Pod Skrzydłami’, które to stowarzyszenie w 2017 r. w konkursie Prezydenta Miasta Gliwice „Liderzy 

Społeczni” otrzymało nagrodę ,,Debiut Roku 2017’’. W 2018 r. Gliwicki Ośrodek Rehabilitacyjno- 

Adaptacyjny dla dzieci Niepełnosprawnych uznał Beatę Wiśniewską „Przyjacielem Dzieci” za wsparcie, 

ofiarność i życzliwość okazaną placówce. W 2018 roku za zaangażowanie i propagowanie 
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rodzicielstwa zastępczego w Gliwicach Beata Wiśniewska otrzymała podziękowania od Prezydenta 

Miasta Gliwice. 

 
Źródło: Opracowanie przygotowanie na podstawie wniosku złożonego w konkursie „Przyjaciel rodziny 2019” przez Centrum 

Pieczy Zastępczej I Wspierania Rodziny w Gliwicach w lipcu 2019 r.   

 

 


