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Z cyklu o problemach społecznych Chorzowa
____________________________________________________________
O NIE-pełnosprawności i pomocy osobom niepełnosprawnym
„To człowiek jest człowiekowi najbardziej potrzebny do szczęścia” (P. Holbach)

Większość z nas niejednokrotnie słyszała określenia dotyczące osób z niepełnosprawnością. Pojęcie
„niepełnosprawny”, chociaż brzmi znajomo, u każdego wywołuje zgoła odmienne skojarzenia. Dla jednych
jest to „głuchy”, dla innych „bez ręki”, a jeszcze inni zawierają w tym określeniu człowieka poruszającego
się na wózku inwalidzkim. Stosowana w sposób dowolny kategoria „niepełnosprawny” jest często mylnie
interpretowana i przez to kojarzona z terminami „upośledzony umysłowo” czy „chory”. Tyle, że nie każdy
człowiek z niepełnosprawnością ma problemy intelektualne lub zdrowotne (Gorajewska, s. 17).
Za osoby niepełnosprawne wg WHO uważa się osoby, które nie mogą samodzielnie, częściowo lub
całkowicie, zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek
wrodzonego lub nabytego upośledzenia fizycznego lub psychicznego.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (wraz z późn. zm.), określa trzy stopnie niepełnosprawności:
 Znaczny - do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością
organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 Umiarkowany - do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy
chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról
społecznych.
 Lekki - do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności
organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu
do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością
fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy
wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Zgodnie z § 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku
z późn. zm., w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przyczynę
niepełnosprawności oznacza się następująco:
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- upośledzenie umysłowe,
- choroby psychiczne,
- zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
- choroby narządu wzroku,
- upośledzenie narządu ruchu,
- epilepsja,
- choroby układu oddechowego i krążenia,
- choroby układu pokarmowego,
- choroby układu moczowo - płciowego,
- choroby neurologiczne,
- inne w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia
enzymatyczne, choroby zakaźne odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu
krwiotwórczego,
- całościowe zaburzenia rozwojowe.

Bibliografia: Gorajewska D., Fakty i Mity o osobach z niepełnosprawnością, APS, Warszawa

WYBARNE INSTYTUCJE - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚRODKI WSPARCIA
ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE MIASTA CHORZÓW
Lp.
1.

NAZWA
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

ADRES
Dąbrowskiego 55a

TELEFON
32 241 11 13

2.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem”

Stefana Batorego 6

32 241 72 78

3.

Czysta 7

32 246 11 62

Beskidzka 6

32 241 80 16

5.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Chorzowie
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
Ośrodek Wsparcia - Dzienny Dom Pobytu
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Polski Związek Niewidomych Koło w Chorzowie

Katowicka 77

32 241 42 57

6.

Warsztat Terapii Zajęciowej

Katowicka 77

32 241 15 58

7.

Chorzowskie Stowarzyszenie Niesłyszących

Jagiellońska 1A/3

506 147 828

8.

Polski Związek Niewidomych - Okręg Śląski

Katowicka 77

32 241 37 37

9.

Dom Pomocy Społecznej „Nadzieja”

Wandy 64

32 241 15 13

10.

Harcerska 3

32 241 10 45

11.

Dom Pomocy Społecznej - Caritas Archidiecezji Katowickiej
Ośrodek św. Florian
Dom Pomocy Społecznej im. K. Jaworka

Siemianowicka 101

32 241 10 61

12.

Dom Pomocy Społecznej św. Wincentego a Paulo

Powstańców 45

32 346 24 61

13.

Dom Pomocy Społecznej „Republika”

Michałkowicka 4

32 245 90 65

14.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia
Psychicznego
Dom Pobytu Dziennego dla Osób z Zaburzeniami Otępiennymi,
w tym dotkniętych chorobą Alzheimera
Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych

Karpacka 20

32 246 36 18

3-go Maja 18

32 733 44 98

Dąbrowskiego 104

32 247 96 73

4.

15.
16.

Źródło: opracowanie własne.

O projektach, programach chorzowskiego OPS
____________________________________________________________
Jednym z programów, który planuje realizować w bieżącym roku chorzowski OPS będzie projekt pn.
„Moje nowe życie, mój nowy dom”. Głównym jego założeniem jest stworzenie mieszkań treningowych
(wspomaganych) dla osób opuszczających placówki całodobowe i rodziny zastępcze lub pozostających pod
opieką rodziców naturalnych i objętych dziennymi formami wsparcia, a przede wszystkim rokujących
podjęcie samodzielnego życia w środowisku lokalnym. Wśród tych osób mogą być zarówno dorosłe osoby
niepełnosprawne intelektualnie, nieubezwłasnowolnione, zamieszkujące do tej pory DPS „Republika”,
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej jak i młodzież opuszczająca różnego rodzaju placówki
całodobowe - domy dziecka, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze. Projekt
zakłada, że pobyt w mieszkaniu treningowym będzie miał charakter okresowy. Okres pobytu nie krótszy niż
6 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące, uzależniony jednak od oceny postępów dokonanych przez zespół
specjalistów. Przygotowanie do samodzielnego życia osób przebywających w mieszkaniu wspomaganym
będzie także obejmować treningi i warsztaty uczące tego, co dla większości młodych ludzi wchodzących
w dorosłe życie jest podstawowym elementem wychowania wynoszonym z domu rodzinnego. Zatem celem
pobytu w mieszkaniu wspomaganym będzie usamodzielnienie osób w nim mieszkających i uniknięcie
umieszczeniu w placówce całodobowej w sytuacjach kryzysu w domu rodzinnym (choroba lub śmierć
dotychczasowego opiekuna).
Działania podejmowane na rzecz osób w ramach projektu obejmować będą: (1) pracę socjalną;
(2) poradnictwo specjalistyczne; (3) aktywizację społeczną realizowaną w formie treningów i warsztatów
umiejętności społecznych (m. in. trening ekonomiczny, kulinarny, trening umiejętności korzystania
z instytucji użyteczności publicznej, trening poprawiający umiejętności samoobsługi w codziennym życiu
i spędzania czasu wolnego, trening interpersonalny i profilaktyki zdrowotnej w tym szkolenie z zakresu
pierwszej pomocy); (4) wsparcie w zakresie ubiegania się o mieszkanie i w pierwszym okresie po jego
otrzymaniu; (5) aktywizację zawodową realizowaną we współpracy z PUP w Chorzowie.
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie i prosimy o śledzenie strony internetowej
www.opschorzow.pl

____________________________________________________________
Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych
____________________________________________________________
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Warsztat Terapii Zajęciowej WTZ Sp. z o.o. przy ul. Katowickiej 77 prowadzi działania na rzecz
osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do
możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Budynek WTZ Chorzów jest dostosowany do
potrzeb osób niewidomych i niedowidzących tj. bez barier architektonicznych, pomieszczenia są duże i jasne,
o przejrzystej strukturze.
Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chorzowie koncentruje się głównie na: rehabilitacji
społecznej, terapii zajęciowej, terapii pracą, usprawnianiu ruchowym i manualnym, terapii psychologicznej
i pedagogicznej, współpracy z rodziną w zakresie terapii i doradztwa.
Zajęcia w Warsztacie odbywają się w następujących pracowniach terapii zajęciowej: Gospodarstwa
Domowego, Rękodzieła Artystycznego, Rękodzielniczej, Plastyczno - Ceramicznej, Technicznej.
W trakcie zajęć w Warsztacie są prowadzone następujące formy terapii: indywidualna, grupowa,
zbiorowa, Nordic walking, arteterapia, muzykoterapia, teatroterapia, choreoterapia, filmoterapia, ludoterapia,
ergoterapia, estetoterapia, sylwoterapia, biblioterapia, wsparcie psychologiczne i psychoterapia,
kinezyterapia, zajęcia z orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się, nauka pisma punktowego,
terapia manualna, zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, przygotowanie do

pracy, trening higieniczny, trening budżetowy, trening czynności dnia codziennego, zajęcia z seksualności,
zajęcia rekreacyjne, konkursy, zawody, spotkania integracyjne.
Uczestnicy naszego Warsztatu to osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności. Aktualnie obejmujemy terapią 30 osób z 8 powiatów województwa śląskiego.
WTZ podjął współpracę ze szkołami z miast ościennych: m. in. z Piekar Śląskich i Rudy Śląskiej.
W roku 2016 podjęliśmy współpracę z Teatrem Rozrywki w Chorzowie oraz z Fundacją na rzecz
młodych twórców „Jazdaa Polska!” w celu przeprowadzenia warsztatów tańca współczesnego oraz
przygotowania i wystawienia spektaklów z udziałem uczestników WTZ. Od miesiąca czerwca 2016 roku
wystawiamy nasze sztuki w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.
Mamy w sprzedaży produkty z rękodzieła artystycznego, w ofercie: wyroby wiklinowe, ceramiczne,
kompozycje, kartki okolicznościowe, zaproszenia, biżuteria, wyroby z filcu, ozdoby i artykuły użytkowe
z drewna itp. Produkty mogą zostać wykonane według naszych wzorów lub istnieje możliwość zrobienia ich
według indywidualnego projektu klienta. Zapraszamy do kontaktu: tel. 322411558; e-mail:
wtzchorzow@tlen.pl; facebook.com/WarsztatTerapiiZajęciowejChorzow
(kierownik WTZ mgr Justyna Poloczek)

Foto: budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Katowickiej 77, pracownie WTZ.

____________________________________________________________
Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych
____________________________________________________________
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Koło w Chorzowie
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło
w Chorzowie jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną. Misją stowarzyszenia jest dbanie o godność osób
z niepełnosprawnością intelektualną, wspieranie ich rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które
pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym. Celem Stowarzyszenia jest działanie
na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania
wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz
wspieranie ich rodzin poprzez prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży
w szczególności w zakresie edukacji, wczesnej interwencji, rehabilitacji oraz terapii grupowej. PSONI Koło
w Chorzowie prowadzi obecnie cztery placówki:
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) przy ul. Czystej 7, prowadzi
działalność edukacyjną oraz rehabilitacyjną osób w wieku od 3 do 25 lat, z różnym stopniem
niepełnosprawności intelektualnej oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami.
Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI) przy ul. Czystej 7, prowadzony od września 2010 roku
przyjmuje na rehabilitację najmłodszych pacjentów od 0 - 3 roku życia w ramach umowy z NFZ.
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Beskidzkiej 6, funkcjonują od 1 sierpnia 1994 roku,
obecnie z terapii korzysta 60 uczestników z znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
WTZ realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju
i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego

i aktywnego życia. Działalność WTZ to przede wszystkim rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zajęciowa,
terapia pracą, usprawniania ruchowe i manualne, terapia psychologiczna i pedagogiczna, współpraca
z rodziną w zakresie terapii i doradztwa. Uczestnicy są podzieleni na 5 osobowe grupy, a zajęcia odbywają
się m. in. w następujących pracowniach: Umiejętności Społecznych, Rękodzieła Artystycznego, Rzemiosła
Artystycznego, Ceramiczno-Garncarskiej, Krawiecko-Tkackiej, Witrażu, Multimedialnej, Artystycznej,
Introligatorskiej lub Ogrodniczej.
Ośrodek Wsparcia - Dzienny Dom Pobytu (OW-DDP) przy ulicy Beskidzkiej 6, placówka
zajmująca się podopiecznymi, którzy zakończyli edukację kończąc 24 rok życia. Ośrodek jest jednostką
organizacyjną pomocy społecznej, przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną,
niepełnosprawnościami sprzężonymi po 24 roku życia z terenu miasta Chorzów i miast ościennych.
To pierwsza tego typu placówka w mieście, która oferuje usługi dla tej grupy potrzebujących. OW-DDP
dysponuje miejscami na pobyt dzienny dla 40 uczestników. W pierwszej kolejności przyjmowani są
uczestnicy na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS właściwy na źródło dofinansowania ze
środków publicznych, która określa wysokość odpłatności. Istnieje również możliwość przyjęcia
uczestników za pełną odpłatnością, od których nie wymaga się decyzji administracyjnej. W takim przypadku
zawierana jest umowa pomiędzy PSONI a uczestnikiem/ opiekunem prawnym uczestnika, w której określa
się warunki pobytu i odpłatność za świadczenie opieki. Zadaniem i celem naszego Ośrodka jest zapewnienie
pobytu, opieki i pielęgnacji, rehabilitacji oraz aktywizacji osobom niepełnosprawnym. Podopieczni mają
możliwość korzystania z odpowiedniej, indywidualnie dopasowanej terapii, rehabilitacji i masażu. Ponadto
organizowane są wycieczki, imprezy i czas wolny (wspólne grille, oglądanie filmów, święta i imprezy
okolicznościowe), które otwierają niepełnosprawnych na społeczeństwo oraz ich integrują. Ośrodek
zapewnia również ogromne wsparcie dla rodziców podopiecznych, odciążając ich od całodziennej opieki nad
niepełnosprawnym i zapewniając im także wsparcie psychologiczne. Zapraszamy do kontaktu tel. 322461162
http://www.psouuchorzow.pl
(kierownik WTZ Monika Syguda i kierownik OW-DDP Jolanta Głogowska)

Foto: budynek PSONI przy ulicy Czystej 7, uczestnicy WTZ podczas zajęć.

____________________________________________________________
Informacja Działu ds. osób niepełnosprawnych OPS w Chorzowie
____________________________________________________________
Ośrodek Pomocy Społeczny w Chorzowie po raz siódmy przystąpił do realizacji programu
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą
„Aktywny Samorząd”. W ramach programu realizowane są dwa moduły, które są podzielone na obszary, a te
na zadania. W ramach poszczególnych modułów można uzyskać pomoc na:
1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
 Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej;
2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
 Modułu I: od 03.04.2018 r. do dnia 30.08.2018 r.
 Modułu II: od 05.03.2018 r. do 30.03.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego
2017/2018) oraz od 03.09.2018 r. do 10.10.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego
2018/2019).
Szczegółowe informacje w Dziale ds. osób niepełnosprawnych OPS pokój 37, na stronie
www.ops.bip.chorzow.eu (zakładka: Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych/ Aktywny Samorząd)
lub pod numerem telefonu: 32 77 16 324.

____________________________________________________________
Z cyklu o ekonomii społecznej c.d.
____________________________________________________________
Na łamach czasopisma podejmujemy zagadnienia związane z ekonomią społeczną, starając się przybliżyć
czytelnikom wiedzę z tego zakresu, w związku z opracowanym Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chorzowie. Nadrzędnym celem Planu jest rozwój edukacji oraz promocja ekonomii społecznej.
Zatem w aktualnym numerze oraz w kolejnych będą charakteryzowane wybrane podmioty ekonomii społecznej oraz
działania realizowane w jej zakresie.

W poprzednich numerach czasopisma zostały scharakteryzowane centra i kluby integracji społecznej
oraz spółdzielnie socjalne jako podstawowe podmioty ekonomii społecznej. W niniejszym numerze
pragniemy skupić się na charakterystyce warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej.
Warsztaty terapii zajęciowej (warsztaty pracy) - to instytucje, w których uczestnicy zdobywają
nawyki i umiejętności pracownicze, biorą udział w różnych treningach m. in. „treningach budżetowych”
gospodarowania własnymi środkami. Warsztaty działają na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (wraz z późn. zm.).
Zakłady aktywizacji zawodowej - to instytucje, których celem jest zatrudnienie osób
niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, a także rehabilitacja społeczna
i zawodowa. Zakłady mają formę pośrednią między zajęciami warsztatu terapii zajęciowej, a pracą na
otwartym rynku pracy. Powstają z inicjatywy powiatu, gminy, fundacji, stowarzyszenia lub innych
organizacji społecznych. Działają także na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
W 2017 roku zarejestrowanych w województwie śląskim było 13 zakładów aktywności zawodowej
i 55 warsztatów terapii zajęciowej.
Chcesz wiedzieć więcej na temat ekonomii społecznej lub zaangażować się w jakieś przedsięwzięcie z nią
związane zapraszamy do nieformalnego punktu z zakresu ekonomii społecznej działającego w siedzibie CPS
ul. Kasprowicza 2, m. in. w ramach, którego na podstawie podpisanego porozumienia organizowane są spotkania
z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Poznaj swojego pracownika socjalnego
____________________________________________________________
W aktualnym numerze czasopisma prezentujemy pracowników socjalnych OPS
z Działu Usług
Agnieszka Pacocha - Kierownik Działu, pokój nr 20, OPS, ul. Kruszcowa 22, tel. 32 7716311

mgr Agnieszka Rozik - Zastępca Kierownika - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716306, pokój nr 21
udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych i skierowań do DPS osobom mieszkającym w Chorzowie Batorym
Krystyna Witek - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716306, pokój nr 21
udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych i skierowań do DPS osobom mieszkającym w Chorzowie Batorym

Zofia Jędrychowska - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716306, pokój nr 21
udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych i skierowań do DPS osobom mieszkającym w Chorzowie II
mgr Agnieszka Torbus - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716374, pokój nr 21
udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych i skierowań do DPS osobom mieszkającym w Chorzowie Centrum
Danuta Lichwała - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716306, pokój nr 21
udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych i skierowań do DPS osobom mieszkającym w Chorzowie Starym

Agnieszka Sadowska - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716321, pokój nr 21
przyznawanie świadczeń pomocy społecznej osobom umieszczonym w DPS

Dominika Skórska - pracownik socjalny, tel. 32 7716374, pokój nr 21
przyznawanie świadczeń pomocy społecznej osobom umieszczonym w DPS

Katarzyna Stolarczyk - pracownik socjalny, tel. 32 7716374, pokój nr 21
udzielanie pomocy w formie skierowań do Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pomocy dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz przyznawanie świadczeń pomocy społecznej osobom umieszczonym w DPS

mgr Magdalena Kruczyńska - pracownik socjalny, tel. 32 7716374, pokój nr 21
udzielanie pomocy w formie skierowań do Dziennego Domu Pomocy oraz przyznawanie świadczeń pomocy
społecznej osobom umieszczonym w DPS

mgr Krzysztof Cudzich - koordynator d/s usług, tel. 32 7716321, pokój nr 21
Kolejność prezentowanych Sekcji jest przypadkowa. W kolejnych numerach czasopisma będą publikowane informacje dot. pracowników
socjalnych/ pracowników Ośrodka pracujących w innych Sekcjach/ Działach.
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