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Sprawozdanie z wizyty delegacji zagranicznych w powiecie wodzisławskim oraz 

uczestnictwa w projekcie „Innowacyjny model opieki nad osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi  jako wyzwanie dla Niemiec, Polski  

i Szwecji – propozycje, rozwiązania, działania” 

(14.-18.05.2014 r.) 

 

W dniach od 14 do 18 maja 2014 r. z wizytą w powiecie wodzisławskim przebywali 

przedstawiciele partnerskich samorządów z niemieckiego Recklinghausen i szwedzkiego 

Sörmland.  

W skład delegacji niemieckiej weszli: Elke Marita Stuckel-Lotz (Zastępczyni Starosty 

Powiatu Recklinghausen), Elisabeth Linkmann, Michael Vaupel, Christoph Grabowski, Rolf 

Kohn, Sven Lütkenhaus, Annette Schmidt oraz Helena Donecker, podczas gdy stronę 

szwedzką reprezentowali: Christina Södling (Członkini Zarządu Powiatu Sörmland, 

odpowiedzialna m.in. za kwestie pomocy osobom niepełnosprawnym), Eva Andren, 

Margareta Viking i Claes Hammarlund. 

 

Inauguracja wizyty w dniu 15 maja br. Odbyła się podczas  konferencji pt. „Model opieki nad 

seniorami”, zorganizowanej przez Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w 

Gorzycach. Po prelekcjach Starosty Powiatu Wodzisławskiego – Tadeusza Skatuły oraz 

Dyrektora Domu - Ryszarda Pawła Nawrockiego, uczestnicy zwiedzili ośrodek i poznali jego 

funkcjonowanie. 

Główną częścią programu tego dnia była sesja seminaryjna w Powiatowym Ośrodku 

Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi, podczas której przedstawiciele 

wszystkich trzech uczestniczących stron przedstawili swoje prezentacje dotyczące 

systemowych rozwiązań w zakresie opieki nad seniorami oraz niepełnosprawnymi w Polsce, 

Niemczech i Szwecji. Z ramienia strony polskiej, Jarosław Michalczuk – Kierownik 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach - szeroko omówił wszechstronną działalność 

Warsztatu oraz rolę, jaką prowadzona przez niego placówka odgrywa w całym systemie 

pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego. Następnie, Annette Schmidt – reprezentująca 

Wydział ds. Zdrowia Urzędu Powiatowego Recklinghausen - zaprezentowała zgromadzonym, 

jakie modele i formy opieki i świadczeń dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących mają 

zastosowanie w Powiecie Recklinghausen, jakie jest ich rozmieszczenie w poszczególnych 

miastach tego największego niemieckiego Powiatu i jak wygląda współpraca sieciowa             

z innymi podmiotami realizującymi zadania na tej płaszczyźnie. Ostatnia z prelekcji - 

autorstwa Evy Andren - pozwoliła z kolei zobrazować, jak pracuje się z osobami 

niepełnosprawnymi w szwedzkim Sörmland ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tym 
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aspekcie pełni tamtejsza administracja powiatowa. Całość seminarium zwieńczyły rozmowy i 

wymiana doświadczeń ekspertów ze wszystkich trzech krajów.  

         Podczas kolejnego dnia, możliwość zaprezentowania swojej działalności 

zgromadzonym uczestnikom otrzymały organizacje pozarządowe, statutowo realizujące 

działania prozdrowotne i profilaktyczne na terenie naszego powiatu. O swoich osiągnięciach i 

dorobku opowiedzieli przedstawiciele Wodzisławskiego Uniwersytetu III Wieku, Fundacji 

„Wspólnota Dobrej Woli” oraz dwóch stowarzyszeń: „Czyń Dobro” oraz „Razem Raźniej”. 

Program części popołudniowej wypełniła tematyka nawiązująca do dziesięciolecia naszej 

obecności – jako kraju i powiatu – w strukturach Unii Europejskiej. W ramach konferencji 

dotyczącej programu nowych umiejętności i zatrudnienia w perspektywie unijnej, Edyta 

Glenc – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim -  

szczegółowo pokazała dziesięcioletni okres innowacyjnych przemian w obszarze oświaty               

i szkolnictwa zawodowego w  Powiecie Wodzisławskim, szczególnie mocno akcentując 

chronologię efektywnych starań o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 

na realizowane projekty. 

Po zakończeniu prezentacji, uczestnicy projektu oraz zgromadzeni goście konferencji byli 

świadkami premiery filmu dotyczącego dziesięciu lat w Unii Europejskiej, widzianych z 

punktu widzenia Powiatu Wodzisławskiego oraz jego zagranicznych partnerów. Po 

zakończeniu części konferencyjnej wszyscy zebrani mogli zapoznać się ze zmodernizowaną 

przy udziale środków unijnych częścią obejmującą pracownie zawodowe w Powiatowym 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim 

 

Należy dodać, że niebagatelną rolę w całym programie projektu stanowiły wizyty studyjne w 

Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śląskim, w Zespole Placówek Szkolno-

Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, a także w sztolni PCKU, co dla 

wielu spośród gości zagranicznych stanowiło pierwszą tego rodzaju okazję, by poznać jak 

wygląda praca w kopalni węgla kamiennego. Podczas pobytu w Zespole Placówek Szkolno-

Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim nie zabrakło ponadto wystawy 

prac wychowanków warsztatów terapii zajęciowej z Gorzyc i Wodzisławia Śląskiego. Obie 

delegacje wzięły także udział w wizycie informacyjnej w Państwowym Muzeum Auschwitz-

Birkenau w Oświęcimiu.  

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-

Niemieckiej w kwocie 9 500,00 zł.  


