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%riesienie pomocy drugiemu człowiekowi to wyjątkowo trudna profesja, 

dła której skuteczności potrzebne jest swoiste połączenie wielodyscyplinarnej wiedzy 

oraz predyspozycji osobowościowych. Zaangażowanie w problemy innych, otwartość 

na Cudzkje cierpienie i jednocześnie umiejętność podjęcia odpowiedzialnego wsparcia, 

które wspomaga i motywuje a nie zastępuje samodzielności, to wyzwania dla wszystkich 

osób aktywnych w obszarze pomocy społecznej. Przykładem właściwej realizacji 

tych wyzwań, a jednocześnie najwyższego profesjonalizmu i rzetelności w działaniu 

pomocoitym jest wykonywanie zadań będących właśnie Pani udziałem. 

dU związku z powyższym, korzystając z okazji tegorocznych obchodów 

Dnia Pracownika Socjalnego, składam Pani najserdeczniejsze podziękowania 

i wyrazy uznania za wyńlef i zaangażowanie w pełnej poświęcenia służbie osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

Dziękując za całokształt Pani działalności w obszarze pomocy społecznej proszę 

o przyjęcie życzeń wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. 

MAAMŚM^M 

'WOJEWODĄ PODKAPPĄCKJ 

(Rzeszów, 16 grudnia 2013 r. 



CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA 

tX KAPITAŁ LUDZKI f""\ "^SSSSS! B | 

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI r S E O P ! f i FUNDUSZ SPOŁECZNY ^ | 

PROJEKI WSPOlHNANSOWANT ZE SROOKOW UNII (UROPI|SKI[| W RAMACH EUROPEJSKIEGO rUNDUSZU SPOIECZNEGO 

(Podziękowanie 
za prelekcję 

i podzielenie się do6rymi praktykami realizacji 
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,Nie w tym wart jest cz łowiek co przemyślał 
i przeżył, ale co zrobił dobrego w świecie" 

Aleksander Kamiński 

z okazji 
Dnia Pracownika Socjalnego 

dla 

Pani Małgorzaty Gotfryd 
W tym wyjątkowym dniu składam Pani wyrazy uznania za 

szczególne zaangażowanie w niesienie pomocy osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, nowatorskie wdrażanie programów 
ukierunkowanych na rozwiązywanie trudnych problemów oraz 

ponadprzeciętną gotowość do współpracy z innymi osobami 
i podmiotami współdziałającymi w obszarze szeroko rozumianego 

dobra społecznego. 
Składam również serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, 

satysfakcji płynącej z wypełnianych zadań, społecznego uznania 
oraz spełnienia tak w życiu zawodowym jak i prywatnym. 

Niech Pani działania będą zawsze powodem do dumy 
oraz ludzkiej wdzięczności. 
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Opinia dotycząca działalności 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRAGA" pozytywnie 
rekomenduje działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. 
Rekomendacja oparta jest o wieloletnią współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem a Ośrodkiem 
dotyczącą działalności edukacyjnej, profilaktycznej, pomocowej oraz aktywizacyjnej. Jednym 
z przykładów wieloletniej współpracy jest współpraca na linii MOPS - SOWilK. Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z pełnym zaangażowaniem 
i profesjonalizmem wspierają działania Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji 
Kryzysowej (SOWilK) - prowadzonego od 2008 roku przez Stowarzyszenie „INTEGRAGA". 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli jest inicjatorem wielu działań, 
programów oraz projektów skierowanych do mieszkańców Gminy. W 2014 roku jako 
Stowarzyszenie mieliśmy ogromną przyjemność realizować z Ośrodkiem projekt partnerski 
pn. Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji". Program w swych 
celach zakładał zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród młodych 
mieszkańców osiedla Śródmieście w Stalowej Woli w okresie od stycznia do listopada 2014 r. 
poprzez działalność Klubu Integracji Społecznej i Centrum Aktywnej Młodzieży. 
Wypracowane wspólnie standardy współpracy partnerskiej pomiędzy Ośrodkiem 
a Stowarzyszeniem pozwoliły w pełni zrealizować wszystkie założenia projektu. Osobiście 
uważam realizację w/w projektu partnerskiego jako dobrą praktykę i ogromny sukces. 
Działania podejmowane przez Stowarzyszenie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w dalszym ciągu są kontynuowane - również we współpracy z Ośrodkiem 
i Klubem Integracji Społecznej. 

Nieoceniona jest również energia i otwarte podejście do każdego zadania oraz 
propozycji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli - Pana Piotra 
Pierścionka, dzięki któremu możliwa jest realizacja różnorakich przedsięwzięć służących 
społeczności lokalnej. Na uznanie zasługuje również Pani Małgorzata Gotfryd i jej 
zaangażowanie w pracę na rzecz Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka. 

Reasumując, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli posiada 
doświadczenie i kadrę przygotowaną do pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia. 
Pracownicy wykazują się ogromną życzliwością, pomysłowością i kreatywnością w swojej 
działalności. Kompetencja, rzetelność i przyjemna atmosfera kontaktów podczas współpracy 
sprawia, że z przyjemnością rekomendujemy działalność Ośrodka jako partnera 
profesjonalnego, który zapewnia wysoki poziom świadczonych usług. 
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