
HALINA  ORZELSKA  

 
Jestem przedstawicielem organizacji sieciowej, tj. Kujawsko-Pomorskiego Zarządu  

Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. W Polskim  Komitecie 
Pomocy Społecznej we Włocławku pracuję od 1985 roku. W kadencji 2009 – 2013 jako 
Sekretarz ZR PKPS we Włocławku. W kadencji 2009 – 2013 Wiceprezes Kujawsko –
Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. 
 

Polski Komitet Pomocy Społecznej jest jednym z największych i najstarszych  
stowarzyszeń charytatywnych w Polsce. Celem naszej Organizacji jest dobrowolne  
i bezinteresowne niesienie pomocy. W miarę naszych możliwości  rozwiązujemy  problemy  
osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych, zagrożonych demoralizacją, 
dzieciom i rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim oraz bezdomnym. 
 

PKPS bierze udział w walce z biedą i nieporadnością wielu grup ludzi. Przeprowadzane  
przez nas akcje oraz świadczone usługi na rzecz podopiecznych mają na celu poprawę  
warunków ich życia. Rzeczywiste możliwości naszego działania i pozytywnego reagowania  
w  dużej mierze zależą od wsparcia uzyskanego ze strony osób fizycznych, zakładów pracy, 
lokalnego biznesu oraz innych instytucji. 
 
Niezmiennie pozostają główne kierunki działalności: 
- udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej  w  miarę posiadanych środków 
- organizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych w domu podopiecznego 
- świadczenie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi 
- prowadzenie Klubów Seniora 
- świadczenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego 
- organizacja paczek żywnościowych itp. 
- PEAD: Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej - od 2004 roku 
- organizacja wigilii dla osób samotnych i najuboższych 
- organizacja zabaw choinkowych dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych 
- Dzień Dziecka, wyprawki szkolne 
- zbiórki w hipermarketach (przez wolontariuszy) środków finansowych i rzeczowych 
- prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych w tym Punktu Pomocy Osobom 
Nietrzeźwym 
- aktywizacja osób bezdomnych poprzez realizację szeregu programów unijnych z ROPS  
i WUP 
 

Społecznicy i wolontariusze to nasza baza wsparcia. Pomaganie innym stało się  
ich i moją pasją. Czynimy tak, ponieważ jesteśmy przekonani o tym, że świadcząc dobro 
innym, sami też coś otrzymujemy. Świadomość, że są wśród nas ludzie czerpiący radość  
z dawania i dzielenia się z innymi, napełnia optymizmem, utwierdza w przekonaniu, że warto 
poświęcić się działaniu, które jest dostrzegane i niejednokrotnie doceniane.  
 


