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OPIS KANDYDATKI: sektor pozarządowy to ogromna siła, to potencjał ludzi, 

pomysłów i dobrej woli. Zajmuje się on szerokim wachlarzem ludzkich potrzeb. 

Kandydatka pracuje w organizacji pozarządowej, która jest drugim,                      

obok demokratycznych wyborów - mechanizmem za pośrednictwem którego, 

społeczeństwo wyraża swoje potrzeby, a poprzez działalność zapewnia 

zaspokajanie tych potrzeb, szczególnie osobom bezdomnym i wykluczonym 

społecznie. Kandydatka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami 

bezdomnymi, ma znakomity kontakt z podopiecznymi, a także występuje                  

jako Rzecznik Osoby Bezdomnej, udziela porad i bezpośredniego wsparcia 

osobom z kręgu bezdomności. Mogą zgłaszać się do niej wszystkie osoby 

bezdomne i zagrożone bezdomnością, które znalazły się w trudnej sytuacji 

życiowej i poszukują rozwiązania problemu. Zakres problemów, zgłaszanych 

rzecznikowi jest bardzo szeroki: sprawy mieszkaniowe, rodzinne, dotyczące 

postępowania w urzędzie, świadczeń i zasiłków, zatrudnienia, własności i inne. 

Porada, doradztwo i wsparcie rzecznika jest bezpłatne, poufne, bezstronne. 

Inicjatywa uzyskała akceptację RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. 

Posiada wykształcenie wyższe: ukończone studia I stopnia na kierunku 

socjologia i studia II stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza z elementami pracy socjalnej oraz studia podyplomowe                      

o specjalności profilaktyka i terapia uzależnień, co daje jej możliwość 

koordynowania prac w grupie wsparcia AA.  Posiada Certyfikat Rzecznika 



Osoby Bezdomnej, także zaświadczenie o ukończeniu Zarządzania 

Organizacją Pozarządową. 

Organizacje pozarządowe działające w ramach tzw. trzeciego sektora,                 

które zgodnie z istniejącymi w świadomości społecznej zasadami dobra 

wspólnego i solidaryzmu, zmierza do zaspokojenia potrzeb zbiorowych                       

i zapewnienia rozdziału dóbr publicznych według kryteriów generowanych 

osobistymi i rzeczywistymi potrzebami ludzi. Działania organizacji trzeciego 

sektora to nie tylko zabezpieczane niezaspokojonych potrzeb społecznych                  

i świadczenie usług, ale również reprezentowanie oczekiwań obywateli, 

integrowanie społeczeństwa i tworzenie polityki społecznej. Często bowiem 

bywa tak, że to organizacje pozarządowe jako pierwsze zauważają problemy 

społeczne i podejmują konkretne działania w celu ich rozwiązania. 

Organizacje pozarządowe są najbliżej społeczności lokalnych. Trzeci sektor 

jest oddolną inicjatywą obywateli, pokładem energii, której nie wolno 

zmarnować. Kandydatka działa społecznie od trzynastu lat w tym obszarze. 

Działając w  Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta odnalazła się                     

w dawaniu siebie innym ludziom, którzy w różny sposób, z różnych przyczyn 

stali się bezdomnymi, biednymi i niezaradnymi życiowo ludźmi. Szczególnie 

problem ten dotyka mężczyzn, gdzie społeczeństwo potępia ich i wyklucza. 

Pauperyzacja społeczeństwa powodująca ogromne rozwarstwienie społeczne, 

dzieląc na klasy biedną i bogatą nie daje im szansy na godziwe życie,                    

na czerpanie profitów jakie daje możliwość uczestniczenia w życiu 

społecznym. „Od pomocy tym ludziom jesteśmy my, działający społecznie,                  

z oddaniem, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności. My na których mogą 

zawsze liczyć” – mówi Beata Wojciechowska. 

Posiada również doświadczenie w działaniach MRDPP, była jej członkiem 

ostatnie dwie kadencje. Kandydatka brała udział w komisjach konkursowych 

przy Urzędzie Miasta oraz Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Jest członkiem 

Zarządu Głównego swojej organizacji. 

 


