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- Jak nazwa wskazuje � w Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie �
wsparcie mo¿e uzyskaæ ka¿dy miesz-
kaniec powiatu znajduj¹cy siê w trud-
nej sytuacji ¿yciowej, ale tylko w
zakresie naszej dzia³alno�ci, czyli w
sferze zadañ zwi¹zanych z dzia³em
pomocy spo³ecznej (pomoc dziecku
i rodzinie, organizowanie opieki w
rodzinach zastêpczych) i z pomoc¹
osobom niepe³nosprawnym. W po-
zosta³ych przypadkach (pomoc fi-
nansowa, rzeczowa) wsparciem s³u¿¹
gminne o�rodki pomocy spo³ecznej.
gdy do nas zg³osi siê kto�, dla kogo
pomox le¿e w gestii innych placówek,
na pewno zostanie o tym szczegó³o-
wo poinformowany i skierowany
pod w³a�ciwy adres. Chcia³bym jed-
nak sprostowaæ: o bardzo wielu pro-
gramach pomocowych informujemy
na ³amach �Powiatu Strzeleckiego�,
korzystamy tak¿e z innych mediów.
- Ale gdyby zapytaæ przeciêtnego
mieszkañca powiatu, czym zajmuje
siê PCPR � chyba niewielu umia³oby
rozszyfrowaæ ten skrót i powiedzieæ,
co robi taka placówka.
- I nic dziwnego: dopóki kto� nie
stanie w obliczu bardzo trudnych
¿yciowych problemów � nie ma po-
wodu, by interesowa³ siê mo¿liwo-
�ci¹ uzyskania wsparcia dla siebie czy
swoich dzieci. A w³a�nie organizowa-
nie opieki w rodzinach zastêpczych
to jedno z naszych podstawowych
zadañ. Dodam, ¿e w ostatnim okre-
sie obserwujemy tu tendencje wzro-
stowe: w roku 2007 w rodzinach za-
stêpczych przebywa³o 105 dzieci (84
w rodzinach spokrewnionych, 21 �
w niespokrewnionych), podczas, gdy
rok wcze�niej by³o ich 85 (63 w za-
stêpczych rodzinach spokrewnio-
nych i 22 � w niespokrewnionych);
wiêcej dzieci ni¿ rok wcze�niej zo-
sta³o umieszczonych w placówkach
opiekuñczo�wychowawczych. Wiê-
cej te¿ osób korzysta³o ze wsparcia
w postaci poradnictwa specjalistycz-
nego psychologa, psychoterapeuty
oraz prawnika.
- Oznacza to, ¿e pogarsza siê stan
rodzin w powiecie?
- Chyba mo¿na by tak powiedzieæ.
Taki stan rzeczy zapewne zwi¹zany
jest zwi¹zany z czêstszymi wyjaz-
dami zarobkowymi rodziców, ale te¿

Odpowied� na pytanie da³a dzie-
si¹ta ju¿ wystawa potraw wielkanoc-
nych - a mianowicie piek¹ i gotuj¹ na
potêgê. 

Organizatorem corocznej wysta-
wy jest jedna z organizacji niemiec-
kich na �l¹sku - Zwi¹zek �l¹skich
Kobiet Wiejskich [Verein Schlesischer
Landfrauen]. W tym roku gospoda-
rzem imprezy by³o ko³o w Dolnej, a
lokum u¿yczy³a szko³a w Le�nicy.

Panie z Dolnej wykaza³y siê mi-
strzostwem w organizacji imprezy,
zapewniaj¹c p³ynny przebieg wysta-
wy a tak¿e wszelkie wygody dostaw-

W Zespole Szkó³ Specjalnych przy DPS w Kad³ubie odby³
siê �Konkurs Kartek �wi¹tecznych � Wielkanocnych Dzieci
Specjalnej Troski � Kad³ub 2008�, w którym wziêli udzia³
uczniowie z nastêpuj¹cych szkó³:
� Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy SOSW w G³ubczycach
� Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
� Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Strzelcach Opolskich
� Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Opolu
� Specjalnego O�rodka Szkolno - Wychowawczego w Le-
�nicy
� Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy DPS w Kad³ubie.

W dniu 13 marca br. odby³ siê fina³ konkursu, który zosta³
u�wietniony wystêpem przygotowanym przez uczniów ZSS
przy DPS w Kad³ubie pod kierunkiem p. Lidii Choroby. W
radosnej atmosferze zosta³y wrêczone nagrody i wyró¿nie-
nia. Ka¿dy uczestnik konkursu otrzyma³ dyplom za udzia³.

Nagrody g³ówne i dyplomy dla wszystkich uczestników kon-
kursu zosta³y ufundowane przez Ko³o Przyjació³ Dzieci i
M³odzie¿y z Upo�ledzeniem Umys³owym TPD w Zespole
Szkó³ Specjalnych przy DPS w Kad³ubie.
W�ród nades³anych 77 prac wy³oniono dziewiêæ nagród g³ów-
nych i 7 wyró¿nieñ, które przyznano w poszczególnych
etapach edukacyjnych:
Szko³a podstawowa
I miejsce � Denis Koz³owski  ZSS przy DPS w Zawadzkiem
II miejsce � Bart³omiej Marcinkiewicz ZSS przy DPS w Za-
wadzkiem

III miejsce � Jan Marcinek ZSS przy DPS w Kad³ubie
Wyró¿nienie
 1. Pawe³ Pzionka ZSS przy DPS w Kad³ubie
 2. Sebastian Niechcia³ SOSW w Le�nicy

Gimnazjum
I miejsce � Damian Krzysiek ZSS przy DPS w Zawadzkiem
II miejsce � Gra¿yna Sagan ZSS przy SOSW w G³ubczycach
III miejsce � Marek Ci�la ZSS przy DPS w Zawadzkiem
Wyró¿nienie
1. Teresa Czaja ZSS w Strzelcach Opolskich
2. Dorota Kluz ZSS w Opolu
3. Angelika Olender ZSS w Strzelcach Opolskich

Szko³a zawodowa / Szko³a przysposabiaj¹ca do pracy
I miejsce � Patryk Hoefinger SOSW w Le�nicy
II miejsce � Arkadiusz Jastrz¹bek SOSW w Le�nicy
III miejsce � Ma³gorzata Grzeszczyszyn ZSS przy SOSW w
G³ubczycach
Wyró¿nienie:
1. Wies³awa Paczkowska ZSS przy SOSW w G³ubczycach
2. Anna Janiszewska SOSW w Le�nicy

Wykonane przez uczniów prace bêdzie mo¿na podziwiaæ na
wystawie w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opol-
skich.

organizatorzy:
Iwona Mielcarz

Elina Bukina

ze wzrostem problemów uzale¿nieñ,
przypadków przemocy w rodzinie
itp. Chcia³by jednak zauwa¿yæ, ¿e
poradnictwo od dwóch lat prowadzi-
my dziêki �rodkom uzyskanym w
ramach konkursu województwa opol-
skiego. Mam nadziejê, ¿e i w tym
roku powtórzymy sukces � i znów
uzyskamy w ten sposób dodatkowe
�rodki. Lepiej przecie¿ wspieraæ pro-
filaktykê, ni¿ gasiæ po¿ar.
- Czy my�licie te¿ o uruchomieniu
telefonu zaufania?
- Nie, taki telefon nie mo¿e dzia³aæ
tylko w niektórych godzinach. Jego
brak nie oznacza jednak, ¿e w bardzo
trudnych sytuacjach osoby potrze-
buj¹ce pomocy np. psychologa czy
psychoterapeuty s¹ jej pozbawione.
Taki kontakt mamy zapewniony, a
w zupe³nie wyj¹tkowych przypad-
kach osoby wymagaj¹ce wsparcia
mog¹ wyjechaæ te¿ do punktu kon-
sultacyjnego w Kêdzierzynie-Ko�lu.
- Druga sfera dzia³alno�ci PCPR to
pomoc osobom niepe³nosprawnym,
m.in. dofinansowanie wyjazdów na
turnusy rehabilitacyjne � sprawa,
która budzi trochê emocji. Zw³asz-
cza wyja�nienie w¹tpliwo�ci jak czê-
sto mo¿na uzyskaæ takie dofinanso-
wanie i czêstotliwo�ci wyjazdów.
- Jak wyja�nia³em na sesji - odp³at-
no�æ zale¿y od podzia³u �rodków do-
konanych przez Zarz¹d Powiatu w
ramach funduszy z Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³-
nosprawnych, natomiast w wyjaz-
dach pierwszeñstwo maj¹ osoby, któ-
re dotychczas nie korzysta³y z ta-
kich �wiadczeñ.
- W PCPR osoby niepe³nospraw-
ne mog¹ uzyskaæ tak¿e inne formy
pomocy � jakie?
- Z dofinansowania zaopatrzenia
w sprzêt rehabilitacyjny, przedmio-
ty ortopedyczne, dofinansowanie li-
kwidacji barier architektonicznych,
technicznych oraz w komunikowa-
niu siê, dofinansowujemy te¿ kosz-
ty dzia³alno�ci Warsztatów Terapii
Zajêciowej, a tak¿e sport, rekreacjê i
turystykê. Przymierzamy siê w tym
roku do wydania poradnika dla osób
niepe³nosprawnych i uruchomienia
o�rodka informacji dla osób niepe³-
nosprawnych.

Marta Górka

Co robi¹ �l¹skie baby
              przed Wielkanoc¹?

ców ³¹cznie z poczêstunkiem. Dopi-
sali wystawcy - 24 ko³a z wojewódz-
twa opolskiego i �l¹skiego, a tak¿e
zaprzyja�nione ko³o Gospodyñ
Wiejskich z Kazimierza. Dopisali te¿
VIP-owie w osobie pos³ów Helmuta
Paisdziora i Henryka Krolla. Przede
wszystkim jednak dopisa³a publicz-
no�æ wystawy, ¿ywo i z zaintereso-
waniem podziwiaj¹c i komentuj¹c
wystawione potrawy.

Ka¿de ko³o za uczestnictwo
otrzyma³o prezenty, sponsorowane
miêdzy innymi przez strzeleckie sta-
rostwo powiatowe. 

 Joanna Ania Mróz

Konkurs kartek �wi¹tecznych

I miejsce � Patryk Hoefinger SOSW w Le�nicy

I miejsce � Denis Koz³owski  ZSS przy DPS
w Zawadzkiem

Szczególna prezentacja Polski i
Województwa Opolskiego

Gie³da kooperacyjna � naj-
wiêksze w Niemczech miêdzyna-
rodowe spotkanie firm i przedsiê-
biorców z bran¿y ochrony �rodo-
wiska i energii odnawialnych w
dniach 4 - 6 czerwca 2008  w Pocz-
damie. Województwo Opolskie
wspó³gospodarzem spotkania i wi-
zytówk¹ Polski.

Green Ventures odbywa siê po
raz jedenasty. W ubieg³ych latach w
imprezie wziê³o udzia³ oko³o 3.000
firm z ponad 70 krajów, reprezentu-
j¹cych wszystkie kontynenty. Im-
preza ta umo¿liwia firm¹ opolskim
zaprezentowanie swojej oferty na
forum miêdzynarodowym oraz na-
wi¹zanie cennych kontaktów gospo-
darczych.

Na tegorocznym �Green Ventu-
res 2008� powitamy firmy, instytu-
cje oraz organizacje ze Skandynawii,
Hiszpanii, Anglii, Tunezji, Czech,
Rosji, Chin, Wêgier, Niemiec i Polski
oraz wielu innych krajów. Wojewódz-

Zapraszamy na Targi

Green Ventures w Poczdamie
two Opolskie reprezentowane bêdzie
m.in. przez Biuro Wspó³pracy Go-
spodarczej we Frankfurcie-Hahn
(Urz¹d Marsza³kowski Wojewódz-
twa Opolskiego), Opolskie Centrum
Rozwoju Gospodarki oraz Urz¹d
Miasta Opola � miasta partnerskie-
go Poczdamu.

Zachêcamy wszystkie zaintere-
sowane firmy z regionu opolskiego
do wziêcia udzia³u. Istnieje mo¿li-
wo�æ zaprezentowania swojej firmy
na wspólnym stoisku regionu opol-
skiego. (ilo�æ miejsc ograniczona, pod
uwagê bêdzie brany termin zg³osze-
nia)

Informacje dodatkowe oraz zg³osze-
nie uczestnictwa:

Biuro Wspó³pracy Gospodarczej
we Frankfurcie-Hahn:

www.opolskie.de
dr Przemys³aw £ebzuch

Tel.: +49 (0) 6543 509437,
Fax: +49 (0) 6543 509439

E-Mail: oppeln@moez-rlp.de

Opolskie Centrum Rozwoju Go-
spodarki: www.ocrg.opolskie.pl

Roland Kulig
Tel.: +48 (0) 77 4033643,
Fax: + 48 (0) 77 4033634

E-Mail: r.kulig@ocrg.opolskie.pl

O PCPR nie s³ysza³ ten,
kto nie potrzebuje pomocy
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