
Sprawozdanie z wizyty delegacji Powiatu Jelgava w Powiecie Wodzisławskim 

w terminie: 1.10.2019 r. – 4.10.2019 r. 

 

W pierwszych dniach października 22-osobowa delegacja z powiatu Jelgava na Łotwie 

przebywała w powiecie wodzisławskim. Wizyta poświęcona została pomocy społecznej, podczas której 

goście odwiedzili wybrane jednostki pomocy społecznej, aby poznać ich pracę, zadania oraz strukturę 

organizacyjną.  

Wizyta rozpoczęła się od spotkania przedstawicieli powiatu wodzisławskiego oraz kierowników 

powiatowych jednostek pomocy społecznej z delegacją łotewską w Powiatowym Centrum 

Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim. W trakcie konferencji zaprezentowany został film ukazujący 

walory powiatu wodzisławskiego. Następnie strukturę systemu powiatowej pomocy społecznej 

przedstawiła Irena Obiegły, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej. Zebrani usłyszeli jakie 

zadania realizuje Powiat oraz jednostki mu podległe i do kogo kierowana jest pomoc. Zadania z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia, w szczególności współpracy z organizacjami pozarządowymi omówiła 

Iwona Koczy, naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. 

W dalszym ciągu odbyły się wizyty studyjne w wybranych instytucjach pomocowych. Pierwszą 

odwiedzoną placówką był Zakład Aktywności Zawodowej, gdzie gości mieli okazję spróbować swoich 

sił w maglowaniu. Specyfikę i profil działalności placówki omówił ich dyrektor – Dezyderiusz Szwagrzak. 

Następnie delegaci przeszli do sąsiedniego Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek – 

placówki pobytu dziennego przeznaczonej dla 35 osób z niepełnosprawnościami.  Przebywające tam 

osoby uczą się, jak radzić sobie w codziennym życiu oraz biorą udział w zajęciach, które odbywają się 

w siedmiu różnych pracowniach. Strukturę zakładu oraz zasady funkcjonowania przedstawił dyrektor 

Andrzej Pałka. Kolejnym ośrodkiem jaki odwiedzili Łotysze był Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Perła”, 

którego podstawowym zadaniem jest tworzenie warunków do aktywacji psychospołecznej osób 

korzystających z jego świadczeń. Placówka zapewnia pomieszczenia i urządzenia niezbędne do 

prowadzenia zajęć terapeutycznych, profilaktycznych i opiekuńczych. Na zakończenie wizyty goście 

udali się do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, który w październiku obchodził 25-lecie swojej 

działalności. Na miejscu przywitała ich dyrekcja: Ryszard Paweł Nawrocki oraz Maria Janeta. Goście byli 

pod wrażeniem rozmiaru obiektu, który zlokalizowany jest na działce o powierzchni 3 ha. 

Podczas pobytu delegacji łotewskiej w powiecie wodzisławskim nie zabrakło czasu 

na bezpośrednią wymianę doświadczeń. Zarówno goście, jak i gospodarze mieli możliwość zapoznać 

się z zadaniami realizowanymi przez jednostki pomocy społecznej w partnerskich powiatach.  

 
 
 
 


