Rynek - Społeczeństwo - Kultura | nr 3/2012

Wywiad
20 lat DFOZ
Wywiad z ks. dr Jerzym Dzierżanowskim
- Wiceprezesem Fundacji
Każda Fundacja ma jakieś motto, jakie
przyświeca Państwa Fundacji?
Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia od wielu lat wspiera rodzinę i poszczególnych jej członków w zmaganiach
z trudnymi sytuacjami życiowymi. Samotne macierzyństwo,
przemoc i alkoholizm w rodzinie, konflikty, problemy z poczęciem dziecka, problemy wychowawcze, rozpad rodziny
to tylko niektóre z nich. Fundacja powołana została do życia w 1993 roku w odpowiedzi na apel papieża Jana Pawła
II, dla którego ochrona życia od poczęcia aż do naturalnej
śmierci wyrażająca się w działaniach podejmowanych na
rzecz małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i ojcostwa była
nadrzędną wartością wypływającą z kart Ewangelii. „(…)
Nic nie przewyższa wielkości lub godności osoby ludzkiej.
Życie ludzkie nie jest ideą lub abstrakcją. Życie ludzkie jest
konkretną rzeczywistością istoty, która żyje, działa rośnie
i rozwija się. Życie ludzkie jest konkretną rzeczywistością
istoty zdolnej do miłości i służby dla ludzkości”.
Jan Paweł II, Świętość życia ludzkiego

A konkretyzując, co specyficznego
jest w Państwa działalności?
Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia (DFOZ) poprzez
swoje specjalistyczne jednostki: Dom Matki i Dziecka, Diecezjalną Poradnię Rodzinną oraz Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy ochrania nie tylko nienarodzone dzieci,
ale tworzy warunki powrotu do godnego życia osobom
zagrożonym przemocą, niezrozumieniem i pogardą innych,
samotnym matkom, uzależnionym od alkoholu, narkotyków, doświadczającym trudności osobistych czy też rodzinnych. Na co dzień nasza działalność to nieustanna troska
o drugiego człowieka po to, by wzbudzić w nim nadzieję,
by dać mu wiarę, by ofiarować mu miłość.
Dom Matki i Dziecka to miejsce szczególne, gdzie można się schronić, gdzie ma się pewność bycia kochanym,
gdzie otacza nas ciepło i miłość. Każdy chciałby mieć taki
dom, do którego tęskni się gdziekolwiek się jest. Niestety
nie każdy ma takie szczęście. Staramy się w Naszym Domu
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zapewnić samotnym i zagubionym kobietom oraz ich dzieciom, także nienarodzonym, schronienia, w którym poczują
się rozumiane i bezpieczne. Dom Matki i Dziecka zapewnia
wsparcie na każdym etapie powrotu do społeczeństwa,
począwszy od opieki nad kobietami w ciąży, poprzez pomoc w okresie rozwiązania, aż po wsparcie w zakresie
zdobywania wykształcenia i umiejętności, niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania. Siedemnaście lat funkcjonowania Domu Matki i Dziecka w Opolu pokazało, że jest to
placówka bardzo potrzebna: ponad 1.200 matek z dziećmi
znalazło tu dach nad głową i fachową pomoc w ciężkiej dla
nich chwili. Pracownicy Domu nieśli pomoc i wsparcie dla
kilkuset innych matek i ich dzieci nie wymagających przyjęcia stacjonarnego do placówki.
Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w Opolu
jest jednostką organizacyjną o charakterze specjalistycznej
placówki diagnostyczno – konsultacyjnej i szkolącej. Od
początku swojej działalności Ośrodek dąży do zapewnienia jak największej ilości dzieciom prawa do wychowania
w rodzinie. W tym celu każdego roku znajduje szczęśliwy
dom dla około 30 dzieci w różnym wieku i prawie tyle samo
dzieci umieszcza w rodzinach zastępczych, a około 40 par
przygotowywanych jest do pełnienia roli rodziców adopcyjnych. Ośrodek prowadzi także szkolenia dla kandydatów
na rodziców zastępczych, pogotowia rodzinne i rodzinne
domy dziecka. Przedmiotem naszej szczególnej troski jest
rozwój powierzonych nam dzieci, dbamy więc o możliwość
ich konsultacji ze specjalistami takimi jak psycholog, pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI, neurologopeda czy pediatra. Z rodzicami adopcyjnymi natomiast utrzymujemy stały
kontakt i spotykamy się kilka razy w roku, również w formie
zjazdów rodzin adopcyjnych i przyjaciół dzieci adoptowanych.
Diecezjalna Poradnia Rodzinna ukierunkowana jest na
świadczenie pomocy osobom doświadczającym trudności
w życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym oraz wspierania rozwoju rodziny w perspektywie chrześcijańskiej wizji
człowieka. Metodyka pracy w Poradni jest kompleksową
ofertą pomocy w zakresie: profilaktyki – wspiera rodzinę
prowadząc działalność szkoleniowo-edukacyjną, rozwija
umiejętności umożliwiające optymalny rozwój rodziny,
inicjuje różne formy pracy z rodziną zapobiegające wykluczeniu społecznemu; poradnictwa – świadczy usługi obejmujące jedno lub kilka spotkań ze specjalistą, w trakcie których osoba wspomagana uzyskuje „po-radę” lub „po-moc”,
pozwalającą skuteczniej uporać się z konkretnym problemem życiowym; psychoterapii – pomaga w budowaniu
wewnętrznej siły i dojrzałości, kształtując motywację do
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odnalezienia sensu życia i samodzielnego radzenia sobie
z trudnościami w życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym.
Tym, co od samego początku wyróżnia Poradnię spośród innych instytucji pomocowych jest oparcie wszystkich
prowadzonych działań na poszanowaniu godności każdego
człowieka oraz na wartościach chrześcijańskich. Odbiorcą
pomocy świadczonej w Poradni mogła być jednak każda
osoba – niezależnie od swojego światopoglądu, wyznania
czy religii.
W jaki sposób pozyskują Państwo fundusze
na realizację celów?
W bardzo dużym stopniu zakres i jakość naszego
wsparcia zależy od wpłat ludzi dobrej woli oraz firm. Ale
realizujemy również projekty dzięki UE. Od 2006 roku do
dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy dzięki programom pomocowym Unii Europejskiej 40 dużych projektów skierowanych do najbardziej potrzebujących. Wiele programów
realizujemy cyklicznie, bowiem to powtarzalność przekazu
daje szansę jego utrwalenia. Wymieniając tylko kilka z nich:
Dom bez przemocy, Akademia Rodziców, Rodzina zastępcza
– mój dom, Narkopomoc, Wsparcie Integracji Społecznej,
Nie pij za jego zdrowie, Od samotności do samodzielności,
Zrozumieć siebie bez alkoholu, Żyć razem krok po kroku,
Galeria Twórczych Inspiracji, Razem ale osobno, W trosce
o rodzinę, Zniewoleni działaniem - nowe uzależnienia jako
wyzwanie i wiele innych.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego oczywiście 1%
jest jedną z ważniejszych form pozyskiwania funduszy dla
realizacji celów Fundacji. To m.in. dzięki tym środkom nie
musimy się martwić, że któraś z naszych jednostek zostanie
zamknięta i wiele osób potrzebujących realnego wsparcia
nie będzie mogła go uzyskać. Stąd też co roku zachęcamy
do przekazania 1% swojego podatku dochodowego i aby
to ułatwić na początku każdego roku zamieszczamy na naszych stronach darmowy program do rozliczania PIT-ów,
który pozwala w prosty sposób uzupełnić swoją deklarację
podatkową, a w miejscu przeznaczonym do przekazania 1%
podatku wpisany jest już nasz KRS.
Z innych form pozyskiwania funduszy, promujemy poMOCny Payroll. To program składki pracowniczej, dzięki
której każdy z pracowników dobrowolnie zobowiązuje się
do przekazania określonej kwoty z pensji, np. tzw. „końcówki” wynagrodzenia. Firmom oferujemy współpracę
w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w programie ZYSKowny CSR. Kolejnymi programami są Dar serca
oraz Zamiast kwiatów, które pozwalają na zbiórkę rzeczy
i funduszy, dzięki którym możemy jeszcze skuteczniej i bardziej profesjonalnie pomagać osobom szukającym w naszej
Fundacji wsparcia i pomocy.
Co chcieliby Państwo przekazać
naszym czytelnikom na zakończenie?
Od 20 lat kierujemy się zasadą: „Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia” – to dewiza, którą przekazujemy każdemu,
kto zapuka do naszych drzwi.

Dziękujemy za rozmowę.
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