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Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES nagrodzone zostało w
Konkursie Znaku oraz Hestii im. Ks. Józefa Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i
społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata”. Jak podkreśliło jury:
„Stowarzyszenie wyróżnia wielka otwartość na nowe wyzwania”.
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z Katowic jest pozarządową
katolicką organizacją charytatywną. Misją SPES jest wspieranie osób znajdujących się w
krytycznych sytuacjach życiowych, w ich trudnym dążeniu do osiągnięcia życiowej
samodzielności i prowadzenia godnego życia. Stowarzyszenie SPES realizuje programy
rzecznictwa praw, udziela pomocy terapeutycznej oraz w postaci poradnictwa
specjalistycznego. Każdego roku indywidualną pomocą SPES obejmuje blisko 1.000 osób.
SPES powstało w efekcie działań świeckich katolików, od początku lat
osiemdziesiątych organizujących pomoc dla osób potrzebujących, w ramach Sekcji Pomocy
Człowiekowi katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Biskupiego Komitetu Pomocy
Uwięzionym i Internowanym. Ich staraniem, w roku 1986 przy parafii Ojców Oblatów MN w
Katowicach rozpoczyna działalność Wspólnota Spotkań dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną oraz członków ich rodzin. Obecnie SPES prowadzi trzy tego rodzaju grupy
wsparcia przy katowickich parafiach. Ich celem jest umożliwienie spotkania, bycia razem
tych, którzy boleśnie doświadczają odrzucenia oraz ich młodych przyjaciół. W ostatnich
latach powstała Wspólnota Św. Józefa - dom chroniony, w którym osoby niepełnosprawne
intelektualnie, zamieszkując wspólnie z wolontariuszami, znajdują schronienie po śmierci
rodziców. Ten nurt działalności SPES na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
opiera się wyłącznie na pracy wolontariuszy: młodzieży szkół średnich, studentów, alumnów
Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. Poza aspektem wspierania osób z
niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, grupy te pełnią ważną rolę wychowawczą
wobec kolejnych pokoleń młodych ludzi.
SPES prowadzi również warsztat terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych
intelektualnie, ośrodek bezpłatnego poradnictwa prawnego i socjalnego, program pomocy
prawnej (realizowany wspólnie z działającymi na rzecz naszych klientów pro bono
kancelariami adwokackimi) oraz programy rzecznictwa praw (edukacji obywatelskiej, spraw
precedensowych i inicjatywy ustawodawczej). W ostatnim roku Stowarzyszenie SPES
uruchomiło program stałej pomocy stypendialnej dla ubogich rodzin opiekujących się dziećmi
w ciężkim stanie klinicznym.
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