Powiatowa pomoc społeczna z nagrodami
ministra
Duży sukces Teresy Stańczuk, dyrektor powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
zdobyli nagrodę i wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie rozwiązania
w pomocy społecznej.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej
odbyła się 21 listopada w Warszawie. Wręczenie nagród zbiegło się z obchodzonym w całej Polsce Dniem
Pracownika Socjalnego. O przyznanie nagrody indywidualnej ubiegało się 140 kandydatów, z których
Ministerstwo wybrało dziesiątkę najlepszych, wybitnych osobistości. Wśród nich znalazła się Teresa
Stańczuk, która otrzymała nagrodę indywidualną za zaangażowanie w podejmowanie działań na rzecz
mieszkańców domu pomocy społecznej oraz społeczności lokalnej.
- Jestem zaszczycona, że znalazłam się w gronie laureatów – podkreśla Teresa Stańczuk. &#8211; Nagroda
to także zasługa całego zespołu osób, z którymi mam przyjemność pracować w Domu Pomocy Społecznej
w Jezioranach, a także w Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Od 40 lat w pomocy społecznej
Teresa Stańczuk z pomocą społeczną związana jest od ponad 40 lat, czyli przez całą swoją karierę
zawodową. W latach 1990-1998 kierowała Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jezioranach, który
tworzyła od podstaw. Obecnie pełni funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach, jednakże
jej działalność daleko wykracza poza obowiązki kierowania tą jednostką. Od wielu lat jest aktywnym
członkiem Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Olsztyńskiego. Jako oddany społecznik
dała się także poznać inicjując w 2005 r. powołanie Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia FORUM
KOBIET w Olsztynie, Koło w Jezioranach. Przewodnicząc tej organizacji, zrealizowała wiele cennych
przedsięwzięć na rzecz poprawy sytuacji społecznej i zdrowotnej kobiet i dzieci z terenu gminy Jeziorany, a
także gmin ościennych. Na szczególne uwzględnienie spośród tych inicjatyw zasługuje otwarcie i
wyposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości wiejskiej Frankowo, organizacja „Białych Sobót” dla
mieszkańców gminy Jeziorany czy też organizacja wycieczek dla dzieci z terenów popegeerowskich.
Laureatka jest znana w środowisku lokalnym oraz w regionie jako świetny organizator, menedżer, kreator
polityki społecznej, potrafiący zjednywać sobie ludzi i aktywizować ich do działania. Dzięki jej niezłomności
przeprowadzony został szereg gruntownych zmian w obiektach kierowanej przez nią placówki. Jako
dyrektor zadbała również o wzbogacenie oferty usług skierowanych do mieszkańców, a także o

profesjonalizację kadry zatrudnionej w Domu.

Wyróżnienie dla Purdy
W czasie uroczystości w Warszawie wyróżnienie w kategorii zespołowej za wybitne i nowatorskie
rozwiązania w zakresie pomocy społecznej odbierali z rąk wiceministra Jarosława Dudy przedstawiciele
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie oraz Jerzy Laskowski, wójt gminy Purda. Ośrodek został
wyróżniony w kategorii zespołowej jako jedyny w regionie za podejmowanie działań aktywizujących,
zmierzających do usamodzielnienia podopiecznych oraz rozwój form współpracy z szeroko rozumianym
środowiskiem lokalnym. Dzięki tym działaniom udało się w Gminie Purda w okresie ostatnich czterech lat
zmniejszyć liczbę osób korzystających z pomocy finansowej GOPS o prawie 50 proc.
- Jest to chyba największy spadek w powiecie olsztyńskim, a przypuszczalnie i w naszym województwie –
mówi Piotr Duda, kierownik GOPS w Purdzie i radny powiatowy. – Samo wyróżnienie jest dla nas powodem
do dumy. Cieszymy się, iż nasza praca może być pozytywnie postrzegana i nagradzana, nawet na szczeblu
ministerialnym. Jesteśmy małym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wykonujemy swoją pracę sumiennie i z
oddaniem, tak jak zresztą i wiele innych OPS w naszym regionie więc to wyróżnienie przyjmujemy w
imieniu nas wszystkich, pracowników pomocy społecznej województwa.
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