
Nagroda Starosty Sępoleńskiego 
„Krajeński Anioł” oraz „Krajeńska Iskierka” za 2019 rok



W 2020 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku 

wpłynęły 3 wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Sępoleńskiego 

pn. „Krajeński Anioł” oraz 1 wniosek o przyznanie Nagrody 

Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” 



Powiatowa Społeczna Rada 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego  
na podstawie Regulaminu Nagrody Starosty Sępoleńskiego 

pn. „Krajeński Anioł” oraz Regulaminu Nagrody 
Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” 

decyduje o przyznaniu w/w nagród. 

Na posiedzeniu dnia 6 listopada 2020r. Rada rozpatrzyła pozytywnie
1 wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Sępoleńskiego 

pn. „Krajeński Anioł” 
1 wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Sępoleńskiego 

pn. „Krajeńska Iskierka”.

Pozostałe wnioski nie spełniały wymagań formalnych.



Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” 

dedykowana jest dzieciom i młodzieży do lat 18,

którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi, 

a także krzewią ideę wolontariatu.

Nagroda może być przyznana w jednej z dwóch kategorii:

-osoba indywidualna

-grupa wolontariuszy 



Laureatem 
nagrody 

Starosty Sępoleńskiego 
„Krajeńska Iskierka” 

za 2019 rok 
w kategorii grupa wolontariuszy



Uczniowie klasy VII c
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie Kraj.



Uczniowie klasy VII c wraz z wychowawczynią Panią Iwoną 
Jurek zaangażowani są w pomoc drugiemu człowiekowi. 

W pełni angażują się w pracę na rzecz osób starszych. 
Spotykają się cyklicznie w ramach realizowanych projektów 
socjalnych, przygotowują różnorodne występy artystyczne 

dostosowane do tematyki spotkań, współpracują z seniorami  
gminy Sępólno Kraj. oraz gminy Kamień Kraj.





Uczniowie uświetnili swoimi 
występami artystycznymi 

IV Kapeluszowy Marsz 
Seniorów w Kamieniu Kraj.



W dniu 4 grudnia 2019 roku 
uczniowie  z wychowawczynią 

Iwoną Jurek odwiedzili 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sępólnie Kraj., by wspólnie 

z uczestnikami projektu 
,,Senior młody duchem –

łączymy pokolenia” 

piec świąteczne pierniczki. 





W ramach łączenia pokoleń  
zaangażowani uczniowie, 

wówczas klasy VI c uświetnili 
swoimi występami 

uroczystość  z okazji 

Dnia Babci i Dziadka. 
Własnoręcznie przygotowały  

i rozdały seniorom laurki.





W ramach realizacji projektu „Program Aktywizacja 
i Integracja - Nowy Start” Ośrodek Pomocy Społecznej 

zorganizował 19 września na Targowisku Miejskim piknik 
rodzinno-edukacyjny, połączony z obchodami 

dnia Chorych na Alzheimera.
Piknik rozpoczął się Polonezem, który poprowadzili  

uczniowie klasy VII c , dołączyło do niego wielu 
uczestników spotkania.





Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” 
ustanowiona została w celu uhonorowania tych, 

którzy w różny sposób niosą pomoc osobom 
niepełnosprawnym, wspierają ich i ich działania 

oraz krzewią ideę bezinteresownej działalności 

na rzecz drugiego człowieka. 

Nagroda przyznawana jest  w czterech kategoriach:

-przedsiębiorca,

-organizacja pozarządowa,

-osoba indywidualna,

-instytucja.



Laureatem 
nagrody Starosty Sępoleńskiego

„Krajeński Anioł” 
za 2019 rok 

w kategorii osoba indywidualna



Pani Zofia Najdowska
Przewodnicząca 

Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

Oddziału Koła w Więcborku



Pracowicie, aktywnie i pomysłowo rozwija różnorodne 
działania na rzecz emerytów.

Z pełnym zaangażowaniem dba o rozwój Związku. 

Harmonogramy działalności, zręcznie przemyślane imprezy 
to wszystko jej zamysły i koordynatorska praca. 

Niewątpliwie te działania wzmacniają potencjał organizacji 
jak również pomagają wypromować działalność jej 

członków.



Pani Zofia od samego początku nieustannie rozwija 
swoją wiedzę z zakresu aplikowania o środki zewnętrzne, 

to dzięki jej inicjatywie i pomysłowości z pozytywnym 
wynikiem Związek corocznie otrzymuje dotacje 

od sponsorów. 

Na skutek podjętych inicjatyw w roku 2019 Związek otrzymał 
łącznie 8.388 zł, z czego:

• 2.688 zł - PFRON; 

• 1.000 zł – Gmina Sośno; 

• 1.000 zł – Rada Miasta w Więcborku; 

• 1.000 zł – Burmistrz Więcborka; 

• 2.700 zł – sponsorzy tj. miejscowe prywatne zakłady i Bank 
Spółdzielczy.



Wszystkie przedsięwzięcia organizowane przez Związek 
mają charakter otwarty, mogą korzystać z nich osoby 

niezrzeszone, ma to decydujący wpływ na rozwój integracji 
wewnątrzpokoleniowej.

W 2019r. z inicjatywy Pani Zofii, Związek zorganizował 

10 różnych form wsparcia, w których łącznie wzięły udział 
893 osoby. Odbyły się spotkania m.in. majówka, 

pożegnanie lata, wyjazd na koncert arii operetkowych,  
opłatek, wystawy, wycieczki 1 i 2- dniowe,

XXIV Wieczór Seniora, zabawa andrzejkowa.















Najważniejszym jednak wydarzeniem, które koordynuje 
Pani Zofia, to corocznie organizowany Wieczór Seniora

(w 2019 roku odbył się XXIV Wieczór Seniora). 

Impreza jest wynikiem umiejętnego połączenia 
potencjału lokalnych podmiotów – to właśnie partnerzy 
organizacji, których Pani Zofia skutecznie pozyskuje są 
źródłem ogromnego wsparcia i pomocy przekazywanej 

bezpośrednio uczestnikom, w głównej mierze 

osobom starszym, schorowanym.





Na uwagę zasługuje fakt, że Pani Zofia wraz z mężem 
Panem Leonem, od 2014 r. tworzy zespół wokalno-instrumentalny, 

pod nazwą RELAX, który występami uświetnia niejedną zabawę. 
Pani Zofia śpiewa a mąż zapewnia oprawę muzyczną 

na keyboardzie. Małżeństwo umila czas emerytom, rencistom 
i osobom niepełnosprawnym na biesiadach, zabawach, piknikach 
i spotkaniach okolicznościowych. Seniorzy bardzo lubią bawić się 

przy muzyce zespołu, gdyż repertuar jest dostosowany 
do możliwości tanecznych uczestników spotkań integracyjnych.



Dziękuję za uwagę


