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SPRAWOZDANIE Z WIZYTY DELEGACJI POWIATU 
WODZISŁAWSKIEGO W SÖRMLAND (SZWECJA) 

- czerwiec 2015 r. 
 
 

W dniach 2-6 czerwca 2015 r. 6-osobowa delegacja Powiatu Wodzisławskiego 

przebywała z oficjalną wizytą w partnerskim okręgu Sörmland (Szwecja). Wyjazd odbył się 

na zaproszenie Przewodniczącej Rady Sörmland - Åsy Kratz.   

Skład delegacji Powiatu Wodzisławskiego przedstawiał się następująco:  

- Tadeusz Skatuła – Starosta Wodzisławski, 

- Eugeniusz Wala – Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

- Leszek Bizoń – Wicestarosta, 

- Irena Obiegły – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, 

- Krystyna Kuczera – Naczelnik Wydziału Rady i Zarządu oraz Współpracy Zagranicznej             

w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, 

- Przemysław Podeszwa – Inspektor Wydziału Rady i Zarządu oraz Współpracy Zagranicznej 

w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, tłumacz. 

    

W spotkaniu, poza delegacją Powiatu Wodzisławskiego, udział wzięła także               

6-osobowa delegacja partnerskiego Powiatu Recklinghausen (Niemcy) na czele ze Starostą, 

Cayem Süberkrübem. Głównym punktem programu wizyty był udział w trójstronnej 

konferencji dotyczącej zagadnień ułatwień dostępności i likwidacji barier dla osób 

niepełnosprawnych, która odbyła się w Eskilstunie.  

Pierwsze z prezentowanych podczas wizyty prelekcji dotyczyły tematyki szwedzkiego 

ustawodawstwa w świetle problematyki wykluczenia społecznego oraz integracji społecznej. 

Przedstawiono funkcjonowanie modelu ubezpieczeń społecznych oraz rodzaje świadczeń, 

przysługujących osobom niepełnosprawnym. Zadania realizowane w obszarze pomocy 

społecznej na szczeblu gminnym przedstawiły Pia Aalto oraz Josefina Klevbrandt z gminy 

Katrineholm (jako przykłady podały m.in. zapewnienie asystentów osobistych w zakresie 

pomocy osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności czy zapewnienie krótkich 

turnusów rekreacyjnych poza miejscem zamieszkania). Następnie, Arne Persson omówił 

zadania oraz ofertę świadczeń skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
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ze strony instytucji państwowej - Szwedzkiej Agencji Ubezpieczeń Społecznych, takich jak 

świadczenia dla osób niepełnosprawnych, dodatki pielęgnacyjne czy zasiłki chorobowe.   

Kolejny wykład pt. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie 

Wodzisławskim” przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                           

w Wodzisławiu Śląskim - Irena Obiegły, przedstawiając zgromadzonym zadania realizowane 

przez PCPR oraz jednostki mu podległe oraz szeroką ofertę pomocy osobom zagrożonym 

zjawiskiem wykluczenia. Po jego zakończeniu, Sabine Fischer z Wydziału Spraw 

Społecznych Urzędu Recklinghausen zaprezentowała sieć pomocową Powiatu 

Recklinghausen, jeżeli chodzi o pomoc integracyjną osobom niepełnosprawnym                             

i zagrożonym niepełnosprawnością. Zwróciła uwagę na komplementarność działań różnych 

podmiotów - zarówno jednostek administracji Powiatu Recklinghausen, jak również innych 

instytucji (takich jak kasy chorych, związki regionalne czy instytucje pomocowe ds. dzieci                 

i młodzieży), działających w obszarze polityki społecznej. 

Kolejnym elementem konferencji była historia Sebastiana Janssona – 17-letniego chłopca, 

cierpiącego na porażenie mózgowe. Dzięki wieloletnim staraniom ze strony rodziny, 

wspartym przez Okręg Sörmland, Sebastian potrafi komunikować się z otoczeniem 

zewnętrznym dzięki nowatorskiemu urządzeniu wyposażonemu w system „eye-tracking” – 

wykorzystującemu technikę śledzenia wzroku, co umożliwia komunikację wyłącznie przy 

użyciu oczu. Należy dodać, że chłopiec ma zapewnioną stałą całodobową opiekę 

(finansowaną ze środków samorządu Sörmland) ze strony 5 zatrudnionych opiekunów.  

Część konferencyjną zakończyło wystąpienie Jacoba Annerforsa – pracownika administracji 

Urzędu Sörmland w temacie organizacji transportu zbiorowego w Sörmland oraz 

stosowanych na tym polu udogodnień dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Omówił szczegółowo kwestię organizowanego oraz finansowanego przez urząd dowozu 

niepełnosprawnych na wizyty lekarskie do kliniki i przychodni, a także zadanie związane                

z transportem uczniów z niepełnosprawnością do szkół. Uczestnicy po prelekcji mogli 

zapoznać się również ze specjalnie przystosowanym do tych celów samochodem 

transportowym.  

Dalszą część programu wypełniły wizyty studyjne, będące uzupełnieniem 

przedstawionej wcześniej części teoretycznej. Pierwsza z nich miała miejsce w Centrum 

Technologii Pomocowych w Eskilstunie, którego działalność opiera się na serwisie oraz 

zaopatrywaniu osób starszych, niepełnosprawnych oraz potrzebujących w sprzęt 

rehabilitacyjny. Członkowie delegacji zwiedzili ogromny magazyn ww. sprzętu oraz mogli 

poznać, jak wygląda codzienna praca w tamtejszych nowoczesnych warsztatach serwisowo-
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naprawczych. Kolejnym etapem programu była wizyta studyjna oraz spotkanie                                 

z pracowniczkami centrum tłumaczeń języka migowego, świadczącego usługi dla całego 

obszaru Sörmland.  

Nie zabrakło wizyty w Centrum Opieki Zdrowotnej „City”, gdzie w ramach przygotowanej 

prezentacji przedstawiono sposób funkcjonowania placówki m.in. pod kątem obsługi klientów 

wywodzących się ze środowiska imigrantów (m.in. szkolenia personelu w zakresie 

znajomości języków obcych), jak również omówiono realizowany międzynarodowy projekt, 

którego celem jest zapewnienie równego poziomu dostępu obywateli z różnych grup 

społecznych do oferowanych świadczeń. Jeszcze tego samego dnia delegacje polska                            

i niemiecka mogły uczestniczyć w wizycie studyjnej w szpitalu Mälarsjukshuset i prezentacji 

zajęć polegających na „terapii zabawą”, przeznaczonych dla hospitalizowanych dzieci                     

i młodzieży w wieku do 18 lat. Zajęcia te prowadzone są przez stowarzyszenie zrzeszające 

terapeutów zajęciowych stosujących metodę leczenia poprzez gry i zabawy w szwedzkich 

szpitalach. Ostatnim akcentem było zwiedzanie Muzeum Sztuki w Eskilstunie.  

Całość programu zwieńczyła dyskusja przedstawicieli trzech uczestniczących stron, 

która obejmowała informacje o bieżącej sytuacji w trzech regionach, podsumowanie ostatnich 

przedsięwzięć w obszarze współpracy partnerskiej oraz zaplanowane na najbliższą przyszłość 

trójstronne działania na tym polu. Druga część rozmów dotyczyła zbliżającego się 

rozpoczęcia realizacji wspólnego projektu unijnego „Różnorodność łączy – razem dla 

Europy!”, w którym czwartym partnerem – poza trzema wymienionymi samorządami - jest 

również Gmina Jełgava z Łotwy, a na który udało się pozyskać dofinansowanie w łącznej 

wysokości 147 500 EUR w ramach wspólnego wniosku do programu „Europa dla 

Obywateli”, zarządzanego przez Komisje Europejską. Harmonogram i działania projektu są 

przewidziane do realizacji do 2017 roku.  

 

 

 

 


