Przed wstąpieniem do zgromadzenia ukończyła Wydział Psychologii na
Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas studiów aktywnie działała w Kole
Penitencjarnym, ponieważ już wtedy interesowały ją problemy młodzieży
przestępczej. Doświadczenia zdobyte w Kole oraz przeprowadzone badania z
zakresu psychologii wychowawczej przedstawione w pracy magisterskiej
stały się niezwykle przydatne w pracy podjętej w Poradni Wychowawczej.
Tam po raz pierwszy, w latach 70-tych, zetknęła się z osobami
uzależnionymi od narkotyków. Obok pracy zawodowej rozpoczęła działania
społeczne na rzecz pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, kiedy
duszpasterz młodzieży z pobliskiej parafii przyprowadził do jej domu
młodego chłopaka Marka uzależnionego od narkotyków. Pomoc S.Jolanty i
prowadzona terapia była tak skuteczna, że ów Marek wyszedł z uzależnienia
i
dzisiaj
sam
jako
Street
Worker
pomaga
uzależnionym
narkomanom(przygarnął do własnego domu młodego narkomana z patologicznej
rodziny).
W latach 80-tych S. Jolanta Glapka po wstąpieniu do zgromadzenia Sióstr
Sacre Coeur kontynuowała działania na rzecz osób uzależnionych od
narkotyków na terenie Warszawy. Marek Kotański na początku lat 90-tych
zaproponował S.Jolancie współpracę na rzecz osób uzależnionych od
narkotyków w Warszawie. Kotański mając świadomość znaczenia pracy
formacyjnej i duchowej w terapii uzależnionej młodzieży powierzył
Siostrze Glapce ten obszar działań. Czas poświęcamy terapii młodzieży
uzależnionej wychodził poza ramy godzin przewidziane kodeksem pracy.
Poświęcenie własnego wolnego czasu na rzecz narkomanów potrzebujących
pomocy stało się dominujące.
Na początku lat 90-tych S.Jolanta pracując w TV Niepokalnów
kontynuowała działania na rzecz zapobiegania uzależnieniom od narkomani.
Jej
związki
z
mass
mediami
trwają
do
dzisiaj,
ponieważ
jako
wolontariuszka współtworzy program telewizyjny pn Raport specjalny na
temat skutków narkomanii i problemów AIDS. (współpraca z zespołem
Frondy).
Od roku 1999 S.Jolanta Glapka zajmuje się terapią uzależnionych w Ośrodku
w Anielinie koło Warszawy. I tutaj znowu ilość godzin poświęconych
terapii
osób
uzależnionych
od
narkotyków
oraz
chorych
na
AIDS
wielokrotnie przekracza obowiązek pracy. S.Jolanta Glapka większą część
czasu poświęconego osobom uzależnionym realizuje jako wolontariuszka,
m.in. organizując im specjalistyczną pomoc medyczną, prawną, grupy
wsparcia.
Po wielu latach pracy z osobami uzależnionymi S.Jolanta Glapka
dostrzegła nieskuteczność tradycyjnych metod terapii, dlatego zaczęła
tworzyć nowe metody tzw niekonwencjonalne lub alternatywne. Wiedząc, że
młodzi ludzie poszukują sensu życia, wartości uniwersalnych, dobra i
miłości stworzyła autorski program terapeutyczny pn „Prawda wyzwala”,
który bazuje na wartościach duchowych. Według tego programu do terapii
wprowadzono taniec współczesny i pracy z ciałem. W ten sposób stworzyła w
ośrodku zespół taneczny, który zaczyna wystawiać swoje spektakle poza
ośrodkiem. Talenty artystyczne osób uzależnionych od narkotyków były
również motywacją do zorganizowania zespołu muzycznego Ichtis oraz
zorganizowania im nagrań 2 płyt CD, udziału w Festiwalu Sacro Song, gdzie
zajęli III miejsce, koncertów w wielu miejscach Polski w ramach akcji
zapobiegania
uzależnieniom
od
narkomanii.
W
ramach
pozytywnych
doświadczeń przebywania wśród młodzieży trzeźwej wyjeżdża z młodzieżą na
koncerty muzyki chrześcijańskiej, na spotkania młodzieży Lednice, zloty
młodzieży chrześcijańskiej oraz organizuje grupy uzależnionych narkomanów
na pielgrzymki do Częstochowy.
S.Jolanta Glapka powiedziała: „Mam takie marzenie żeby stworzyć w
Warszawie Centrum Kultury, taki dom, w którym młodzi promowaliby zdrowy
styl życia; twórczy artystycznie, gdzie młodzież mogłaby rozwijać swoje
talenty i umiejętności. Chciałabym założyć Fundację „Pasja życia” i mam
nadzieję, że z ludźmi podobnie myślącymi uda nam się”.

