
Nagroda Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla Pana Dariusza Sitko Dyrektora 

Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej 

 

Pan Dariusz Sitko swoją działalność rozpoczął już w młodych latach. Już wówczas chętnie 

angażował się w pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej., 

podejmując m.in. działalność wolontaryjną. Doświadczenia te prawiły, że w dorosłym życiu 

związał się zawodowo z Caritas Archidiecezji Katowickiej. W latach 1990 - 1995 pracował  

w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Borowej Wsi, gdzie sprawował 

pieczę nad młodymi osobami niepełnosprawnymi ruchowo i upośledzonymi umysłowo.  

Od 1995 roku związany jest z Ośrodkiem dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce 

Jezusa w Rudzie Śląskiej, którego dyrektorem został w 1999 roku. Ośrodek ten obecnie 

udziela kompleksowego wsparcia ponad 250 osobom niepełnosprawnym intelektualnie  

i z zaburzeniami psychicznymi. Pan Dariusz Sitko łączy obowiązki zawodowe z własnymi 

uzdolnieniami i zainteresowaniami o charakterze sportowym, turystycznym i artystycznym, 

propagując i rozwijając tego typu aktywność wśród młodzieży i osób niepełnosprawnych. 

Od wielu lat również wspomaga wolontaryjnie trenerów Olimpiad Specjalnych przy 

organizacji regularnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, treningów i zawodów dla młodzieży 

z niepełnosprawnością intelektualną. Regularnie poświęca swój wolny czas na prowadzenie 

treningów piłkarskich. Wartym podkreślenia jest także fakt, że Pan Dariusz Sitko jest 

pomysłodawcą i moderatorem zawodów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, które od 1995 roku są corocznie organizowane przez halembski Ośrodek. 

Ze względu na swój charakter przyjęły nazwę „Olimpiady Radości”, a z czasem zyskały 

rangę imprezy regionalnej i duże uznanie, o czym świadczy m.in. fakt, iż bierze w nich 

udział zwykle 200 - 300 młodych sportowców, rekrutujących się spośród co najmniej 

dwudziestu ekip sportowych z kilkunastu śląskich miast. W historii „Olimpiady Radości”  

pojawiały się także ekipy z innych regionów Polski. Pan Dariusz Sitko od wielu lat jest 

również inicjatorem i moderatorem wśród niepełnosprawnych wychowanków projektów 

rekreacyjno-turystycznych i kulturalnych, do których należą m.in. „Zdobywcy Orlich 

Gniazd”, „Śladami Jana Pawła II”, „Przygoda ze sztuką i historią”, „Barwy Śląska”,  

w ramach których organizuje cykliczne wyjazdy (wycieczki i rajdy) oraz wyjścia  

do rozmaitych instytucji kulturalnych, zachęcając tym samym niepełnosprawną młodzież 

do pełnego korzystania z dóbr kultury, poznawania świata, rozwijania własnych 

zainteresowań, a przede wszystkim przyczyniając się do zwiększania zakresu ich autonomii 

i pogłębiania integracji społecznej. Organizuje także warsztaty i plenery plastyczno-

fotograficzne, które są atrakcyjną formą terapii, autokreacji i pozytywnym modelem 

organizacji czasu wolnego osobom niepełnosprawnym. Takie działania znacząco 



przyczyniają się do kształtowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, jako 

jednostek utalentowanych, aktywnych, wnoszących wiele cennych wartości i mających 

wkład w rozwój lokalnej społeczności. Jednocześnie projekty te są istotną  

dla osobowościowego i artystycznego rozwoju osób niepełnosprawnych okazją  

do podejmowania własnej twórczości (graficznej, malarskiej, fotograficznej), odkrywania  

i rozwijania drzemiącego w nich potencjału twórczego. Pan Dariusz Sitko wspiera także 

działalność integracyjnego zespołu teatralno-muzycznego „Od Serca”, który powstał  

w 1995r. i od tej pory promuje aktywność sceniczną niepełnosprawnych artystów oraz 

efekty realizowanej w placówce rehabilitacji i terapii. Na bazie tych artystycznych spotkań 

wymyślił również koncepcję interesujących i cieszących się wielkim zainteresowaniem 

specjalnych inicjatyw o charakterze integracyjnym, artystycznym i edukacyjnym, które  

są realizowane przez Ośrodek już od wielu lat. Należą do nich m.in. Spotkania Aktorskie 

Osób Niepełnosprawnych oraz Integracyjna Impreza Kulturalna „Serce Pełne Dobra”. Jest 

także pomysłodawcą i jednym ze współorganizatorów miejskich obchodów „Tygodnia 

Godności Osób Niepełnosprawnych”. Wydarzenie to już od 2004r. stanowi stale poszerzany 

cykl integracyjnych imprez edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych,  

w ramach których prowadzona jest kampania promocyjno-informacyjna na rzecz równości 

szans, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz propagowania aktywnych postaw 

osób niepełnosprawnych.  

Pan Dariusz Sitko włącza się również w działania Caritas Polska i wspiera programy 

kierowane do środowisk dotkniętych ubóstwem. Również od wielu lat organizuje i aktywnie 

włącza się w ogólnokrajowe akcje charytatywne Caritas pod nazwą „Tak, pomagam”  

i „Kromka chleba dla sąsiada”. Ponadto wspiera działania Caritas i Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w  ramach programów „FEAD”, „Embargo” i „Ruda 

potrzebującym”. Regularnie podejmuje również działania na rzecz rudzian w wieku 

senioralnym. Jednym z nich jest organizowanie uroczystych spotkań integracyjnych dla 

środowiska rudzkich kombatantów w ramach projektu pod nazwą „Dzień Kombatanta. 

Spotkania integracyjne Kombatantów, Rodzin Katyńskich, Rodziny Policyjnej 1939 r., 

Sybiraków i osób represjonowanych w stanie wojennym”.  

 


