Lista laureatów Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób
wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” 2018 wraz z
opisem działalności

Nagrody indywidualne

Katarzyna Kłodzińska – opiekun szkolnego koła wolontariuszy „Z potrzeby serca” przy
Gimnazjum nr 14 we Włocławku
Nagrodę przyznano za wielkie serce i oddanie idei wolontariatu, za nowatorskie pomysły na
rzecz kreowania i aktywizowania liderów młodzieżowych do działania w ich własnych
środowiskach, a w szczególności za pomoc okazywaną młodym ludziom w wyborach ich
własnych dróg życiowych przy jednoczesnym kreowaniu i przekazywaniu im właściwych
wzorców i norm społecznych, które kształtując ich charaktery pokazują, że można "żyć
inaczej...".
Izabella Szolginia – Dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy
Nagrodę przyznano za szczególny charakter pełnionej misji solidaryzowania się z
najsłabszymi, za pokazanie, iż dbałość o zwierzęta porusza serca, budzi wrażliwość na sprawy
drugiego człowieka i przeciwdziała odczuciu samotności. Przykładem tego jest realizowany w
schronisku program „srebrny wolontariat” aktywizujący osoby mieszkające w Domu Opieki
Społecznej poprzez zaproszenie ich do kontaktu ze zwierzętami i wolontariatu na ich rzecz.
Beata Zielińska – prezes Fundacji „Inkubator Społeczny” w Bydgoszczy
Nagrodę przyznano za konsekwentną działalność na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością, skoncentrowaną na przygotowaniu ich do godnego życia, za udzielaną pomoc
w odbudowie i utrwalaniu umiejętności oraz przywrócenia do funkcjonowania w życiu
społecznym. Nagrodę przyznano za wkład w budowanie partnerstwa społecznego i platformy
współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Maria Surma – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w
Grudziądzu
Nagrodę przyznano za pomysł i realizację od 8 lat akcji „Mój brat PIT”, polegającej na
bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego, skierowanej do
zainteresowanych mieszkańców Grudziądza i okolic. Nauczyciel angażuje w akcję uczniów
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu, którzy wykorzystując w praktyczny sposób

swoje umiejętności, niosą nieodpłatnie pomoc na rzecz środowiska lokalnego. Na wyróżnienie
zasługują działania wydobywające z ludzi, zwłaszcza młodych, najcenniejsze pokłady dobra,
jakimi jest bezinteresowna, wolontarystyczna praca na rzecz drugiego człowieka.
Beata Głowacka – prezes Spółdzielni Socjalnej Koronowianka w Koronowie (powiat
bydgoski)
Nagrodę przyznano za aktywne działania na rzecz wspólnoty samorządowej powiatu
bydgoskiego, za wspieranie i popularyzację ekonomii społecznej, za zaangażowanie w
realizację zadań Spółdzielni i troskę w indywidualnych sprawach jej członków, za
przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, umożliwienie
osobom pozostającym bez pracy i niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej.
Magdalena Potulska – liderka społeczna z Jeżewa (powiat świecki)
Nagrodę przyznano za wytrwałość i skuteczność w mobilizowaniu środowisk lokalnych do
integrowania się i wspólnego rozwiązywania problemów, za działania na rzecz budowania
partnerstwa społecznego i platformy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz zmian
oblicza swojego najbliższego środowiska – trudnego środowiska wiejskiego. Na wyróżnienie
zasługuje wielki profesjonalizm i ogromna pasja nagordoznej w prowadzonej na co dzień
działalności.
Arkadiusz Jąkalski – wiceprezes Spółdzielni Socjalnej „MIX” w Sadłogu (powiat
radziejowski)
Nagrodę przyznano za działalność na rzecz środowiska lokalnego, za niezwykłe projekty
ukierunkowane na kreowanie właściwych postaw i wzorów społecznych wśród dzieci i
młodzieży, w tym za oryginalne i ciekawe sposoby zagospodarowania dzieciom wolnego czasu,
za skuteczną współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami oraz ożywienie życia
społecznego i zacieśnianie więzi i relacji międzyludzkich.

Nagrody zespołowe

Opiekunowie Grupy wolontariackiej DAWCY NADZIEI w Bursie nr 1 im. Małgorzaty
Szułczyńskiej w Bydgoszczy w składzie: Pani Małgorzata Jeziorowska, Pani Joanna Rusin
oraz Pan Przemysław Wieczorek
Nagrodę przyznano za krzewienie idei aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i
obywatelskim, za promowanie filozofii bezinteresownej pomocy i postaw prospołecznych,
rozwijanie wśród młodzieży cierpliwości, otwartości na ludzi, gotowości do
odpowiedzialności. Za wspieranie ciekawych inicjatyw proobywatelskich. Za działania na
rzecz budowania partnerstwa społecznego i współpracy międzyinstytucjonalnej.

Członkowie Stowarzyszenia Wspólnota Duchowa ISKIERKI w Bydgoszczy w składzie:
Teresa Bartnicka, Grażyna Łabuś, Aniela Suchomska oraz Danuta Szarpak
Nagrodę przyznano za bardzo szeroką i bogatą działalność edukacyjno-wychowawczą
obejmującą różne środowiska (dzieci i młodzież a także osoby starsze), w szczególności zaś za
projekty wspomagające wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku szkolnym
prowadzone w świetlicy środowiskowej Dom Serca, a także za „niesienie radości poprzez
otwarcie serca na każdego człowieka”.
Szkolne Koło Wolontariatu BAJKED przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu
Kujawskim (powiat włocławski) w składzie: Beata Myszkowska, Joanna Wasielewska,
Katarzyna Jastrzębska, Edyta Smolińska oraz Justyna Walczak
Nagrodę przyznano za działania na rzecz propagowania idei pracy wolontarystycznej na rzecz
środowiska szkolnego oraz lokalnego, za podejmowanie działań kształtujących wśród młodych
ludzi umiejętności pracy zespołowej, rozwijanie wrażliwości, odpowiedzialności, szacunku do
innych, a także sprzyjaniu budowania społeczeństwa obywatelskiego. Za współpracę z
instytucjami i organizacjami pozarządowymi z powiatu włocławskiego.
Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Zagajnych (powiat nakielski) w składzie: Łukasz
Jachim, Robert Gnat, Tomasz Świerc, Jacek Osial oraz Marek Michalak
Nagrodę przyznano za całokształt działań na rzecz lokalnej społeczności, wychowanie młodego
pokolenia do odpowiedzialności za własny rozwój oraz zachęcanie do podejmowania
wspólnych inicjatyw społecznych na rzecz wsi. Za realizację projektów międzypokoleniowych,
wykorzystanie potencjału mieszkańców gminy w tym osób starszych, rozwijanie umiejętności
prowadzenia dialogu pokoleń.

Opracowanie:
Departament spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia
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