
W całym kraju rozpo-

częła się akcja wydawa-

nia żywności osobom 

potrzebującym.  

Blisko 1300 osób z te-

renów gminy wiejskiej 

oraz miasta Sanok 
otrzymało już pierwszą 

pomoc. Od sierpnia do 

września pierwsze pro-

dukty trafiały do miesz-

kańców. W paczkach 

były głównie wędliny, 

groszek z marchewką, 

fasola, mleko oraz po-

widła śliwkowe, a także 

herbatniki,    gulasz z 

warzywami i olej. 

Taką samą pomoc dzię-

ki współpracy władz 

gminy z zarządem okrę-

gowym PKPS w Prze-

myślu otrzyma aż 200 

rodzin z terenu gminy 

Wiązownica. 

O pomoc mogą wnio-

skować osoby, których 

przychód na jednego 

członka w rodzinie nie 

przekracza 770 zł lub 

jest mniejszy niż 960 zł 

w przypadku osoby sa-

motnej. Pomoc będzie 

udzielana do połowy 

2017 roku. 

*** 

Program wydawania 

darmowej żywności 

jest w 85 proc. dofinan-

sowany z budżetu Unii 
Europejskiej. Pozostała 

część pochodzi z bu-

dżetu państwa. 

*** 

W 2015 roku PKPS w 

całym kraju udzielił po-

mocy żywnościowej 

327 430 osobom po-

trzebującym, w tym: 

- 104 573 dzieciom w 

wieku do 15 lat, 

- 22 347 seniorom w 

wieku 65 lat i więcej, 

- 5 526 osobom bez-

domnym, 

- 50 443 osobom nie-

pełnosprawnym, 

- 88 330 osobom bez-

robotnym. 

Osobom potrzebują-

cym przekazaliśmy 

łącznie w formie pa-

czek żywnościowych i 

posiłków 32 966,216 

ton żywności. 

 

 

więcej na stronie: www.pkps.pl 
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W TYM NUMERZE: 

Ważne: 

CBOS: 56 proc. 
rodzin wysłało dzieci 

na wakacje 

GUS: stopa bezro-
bocia w sierpniu - 

8,5 proc. 

GUS: 5 proc. eme-
rytów i 11 proc. 
rencistów żyło w 
ub.r. w skrajnym 

ubóstwie 

- Liczba rodzin, które otrzymują paczki 

wydaje się być stabilna, choć już teraz 

zauważyłam wiele nowych twarzy. Osób, 

które wcześniej z tej pomocy nie korzystało - 

Marta Łakos, prezes sanockiego PKPS-u   



Podobnie jak w ubiegłym roku, przy 

wsparciu regionalnych zarządów   

Komitetu, w wielu miastach Polski za 

darmo rozdawano jabłka, które nie 

trafiły na rynek rosyjski. Taką akcję 

przeprowadzi ł  m. in .  PKPS w         

Bartoszycach we współpracy z    

Agenc ją  Rynku Rolnego.  Do       

mieszkańców w maju br. trafiło 20 ton 

tego smacznego owocu. Jak powiedział 

mediom lokalnym Stanisław Szwed, 

prezes PKPS w Bartoszycach: „Akcja 

była możliwa do realizacji dzięki naszej 

stałej współpracy z ARR w ramach ban-

ków żywności. W tym przypadku także 

współdziałaliśmy z ZR PKPS w Ostród-

zie”.  

Ministerstwo Rodziny, Pracy i   

Polityki Społecznej ogłosiło wyniki 

tegorocznej edycji konkursu na 

dofinansowanie Dziennych Do-

mów Senior-WIGOR.  

Wsparcie otrzyma łącznie 146 

jednostek samorządu z całego 

kraju. Najwięcej nowych placówek     

powstanie w województwie       

dolnośląskim (6), mazowieckim 

oraz śląskim (po 5). 

Najwięcej już istniejących placó-

wek zostanie dofinansowanych w    

województwach: wielkopolskim 

(11), mazowieckim i podkarpackim 

(po 10). 

Program Senior-WIGOR to   

wsparcie gmin w tworzeniu i     

prowadzeniu Dziennych Domów 

dla osób starszych. Jego celem jest 

wsparcie nieaktywnych zawodowo 

osób w wieku 60+. W Dziennym 

Domu Senior-WIGOR będzie 

można spędzić co najmniej 8 go-

dzin dziennie od poniedziałku do 

piątku. Do dyspozycji pensjonariu-

szy jest pomieszczenie m.in. do: 

wspólnych spotkań, gotowania, 

ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, 

sprzętem RTV oraz komputerem z 

dostępem do internetu). 

nym. Może także ubiegać się 

o dofinansowanie zaopatrzenia w 

sprzęt rehabilitacyjny; likwidację 

barier architektonicznych, w ko-

munikowaniu się i technicznych; 

usług tłumacza języka migowego 

lub tłumacza – przewodnika lub 

zaopatrzenia w przedmioty orto-

pedyczne i środki pomocnicze. 

Osoby niepełnosprawne, w tym 

osoby niesłyszące, mogą otrzymać 

pomoc, która jest realizowana ze 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych. 

Raz w roku można ubiegać się o 

dofinansowanie kosztów uczest-

nictwa w turnusie rehabilitacyj-

szczegółowe informacje na stronie 
www.mpips.gov.pl 

Jabłka z polskich sadów 

49 nowych Domów „Senior-WIGOR”  

Wsparcie dla osób głuchych 
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Rząd proponuje by w marcu 2017 

w ramach waloryzacji wszystkie 

emerytury i renty z systemu ubez-

pieczenia społecznego, z ubezpie-

czenia społecznego rolników,        

z zaopatrzenia tzw. służb mundu-

rowych, zasiłki i świadczenia prze-

demerytalne, zostały podniesione 

o wskaźnik - 100,73 proc. Podwyż-

kę można wyliczyć mnożąc dotych-

czasową wysokość emerytury 

przez 1,0073. Jeśli ktoś np. otrzy-

muje 1500 zł emerytury to po wa-

loryzacji otrzyma 1510,95 zł.  

Minimalna gwarantowana podwyż-

zaplanowano spotkania kierownic-

twa MRPiPS w 8 województwach. 

Kluczowymi zagadnieniami będą: 

deinstytucjonalizacja pieczy zastęp-

czej, środowiskowe domy samo-

pomocy w kontekście zmian do 

ustawy o pomocy społecznej 

(finansowanie, podział rezerwy 

celowej), superwizja pracy socjal-

- Rozpoczynamy konsultacje w regio-

nach z przedstawicielami powiato-

wych centrów pomocy rodzinie, pod-

czas których zostaną omówione naj-

ważniejsze kwestie dotyczące polityki 

rodzinnej, pomocy społecznej oraz 

wsparcia osób niepełnosprawnych – 

zapowiedziała minister Elżbieta 

Rafalska. Do końca 2016 roku 

nej, nowelizacja rozporządzenia w 

sprawie domów pomocy społecz-

nej, bezpieczeństwo pracowników 

socjalnych, aktywizacja osób nie-

pełnosprawnych i orzecznictwo 

niepełnosprawności w Polsce. 

 

źródło: www.mpips.gov.pl 

W 2017 roku najniższa emerytura 

ma wynieść 1000 zł 

Regionalne spotkania na temat 

polityki społecznej  
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ka to 10 zł. Zostaną nią objęci 

wszyscy emeryci i renciści, któ-

rych świadczenia nie przewyższają 

kwoty 1369,86 zł. Na podwyżce 

skorzysta ok. 2,1 mln świadcze-

niobiorców FUS oraz prawie 

wszyscy świadczeniobiorcy KRUS 

(ok.1,1 mln z 1,2 mln wszystkich 

świadczeniobiorców). 

Wysokość najniższej emerytury 

(dla osób, które mają do niej pra-

wo) z obecnej kwoty 882,56 zł 

zostanie podniesiona do 1000 zł. 

Renty socjalnej z 741,35 zł do 840 

zł, a renty z tytułu częściowej 

niezdolności do pracy z 676,75 zł 

do 750 zł. 

W systemie ubezpieczenia spo-

łecznego rolników zostanie wpro-

wadzona gwarancja najniższej 

wysokości emerytury i renty na 

poziomie 1000 zł. Będą one walo-

ryzowane tak, jak w innych syste-

mach. 

źródło: www.mpips.gov.pl 



 

Środowiskowy Dom Samopomo-

cy „Ostoja” istnieje od 1 grudnia 

2004 roku.  Placówka zajmuje 

pomieszczenia znajdujące się na 

parterze budynku przy ul. Sien-

kiewicza 15. Zatrudnia kierowni-

ka, psychologa, pracownika so-

cjalnego, instruktorów terapii 

zajęciowej, socjoterapeutę, peda-

goga, fizjoterapeutę oraz pielę-

gniarkę. 

 

Środowiskowy Dom Samopomo-

cy „Ostoja” jest placówką wspar-

cia dziennego dla 30 osób prze-

wlekle psychicznie chorych, upo-

śledzonych umysłowo oraz wyka-

zujących inne przewlekłe zabu-

rzenia czynności psychicznych. 

 

 

„Socjalista przed wojną, wię-

zień Auschwitz w czasie wojny, 

czołowy komunista po wojnie. 

Konformista, bohater dowci-

pów, wieczny premier. Szara 

eminencja, figurant. Ulubieniec 

wielu Polaków. 

Stał na czele rządu przez ponad 

dwadzieścia lat, od 1947 do 

1970 roku, z przerwą w latach 

1952–1954, kiedy stanowisko 

zajmował Bierut. Wówczas był 

wicepremierem.  

Żartowano, że jest najtańszym 

politykiem w PRL-u, bo do urzę-

dów nie trzeba zamawiać no-

wych portretów. 

 

Książka Piotra Lipińskiego to 

oparta na solidnej podstawie 

źródłowej próba rozwikłania 

zagadek i tajemnic, jakie narosły 

wokół Józefa Cyrankiewicza – 

jednej z najciekawszych postaci 

peerelowskiego establishmentu.” 

 

fragment recenzji wyd. Czarne 

NASZE OŚRODKI 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Ostoja” w Ostródzie 

WARTO PRZECZYTAĆ 

Cyrankiewicz - wieczny premier 

autor Piotr Lipiński, wyd. Czarne 
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Dom prowadzi  treningi w na-

stępujących salach:  
- sali treningu manualno- pla-

stycznego,  
- sali treningu manualno- tech-

nicznego,   
- sali treningu gospodarstwa 

domowego,  
- sali treningu manualno-

ceramicznego,  

- sali multimedialnej, 

- sali terapii ruchowej,  

- sali fizykoterapii,  

- sali ogólnej- świetlicy. 

 

Podopieczni ostródzkiej pla-

cówki są też objęci stałą opieką 

medyczną. 

 

źródło: strona ŚDS „Ostoja” 
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Znany reżyser i choreograf, 

autor legendarnych spektakli 

muzycznych, który pierwszy 

na świecie wprowadził tech-

nologię 3D do świata musi-

calu – Janusz Józefowicz - 

wyreżyseruje największe w 

Polsce show iluzji pt.: 

„Iluzjoniści: Pierwsze star-

cie”. Premiera spektaklu od-

będzie się w Warszawie     

29 października 2016 r. 

- Iluzjoniści są dla mnie kolejnym 

etapem na drodze artystycznych 

poszukiwań. Chcemy zaprosić wi-

dzów do świata iluzji, w którym nic 

nie jest takim, jakim się wydaje – 

mówi Janusz Józefowicz, reżyser 

spektaklu. 

Iluzjoniści to nowatorski format. 

Spektakl spina artystyczna klam-

ra, która  wprowadzi widza do 

tajemniczego, a przez to niezwy-

kle interesującego świata jego 

bohaterów – magów.  Gwiazda-

mi show jest piątka iluzjonistów, 

należąca do czołówki adeptów 

tej sztuki: Silver, Prince, Mr. Fre-

WARTO ZOBACZYĆ 

Czy Janusz Józefowicz oczaruje 

Warszawę sztuką iluzji? 
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ak, AryMan i Gambit. Każdy z 

nich reprezentuje odmienną 

dziedzinę iluzji.  

Producentem show jest Kamil 

Zalewski, którego ambicją jest 

dostarczenie widzom rozrywki 

na najwyższym światowym po-

ziomie. Według niego gwarantu-

je to zaangażowanie Janusza Jó-

zefowicza. – Jego twórczość zaw-

sze była dla mnie wyznacznikiem 

dobrego gustu i światowej klasy. 

Jestem przekonany, że show przy-

gotowane według koncepcji arty-

stycznej Janusza Józefowicza spełni 

wymagania najbardziej wymagają-

cych widzów. Wierzę, że wspólnie 

tworzymy historię polskiej rozrywki 

– mówi Kamil Zalewski, produ-

cent wydarzenia i jednocześnie 

jeden z artystów, biorących 

udział w przedstawieniu.  

Show Iluzjoniści jest wysokobu-

dżetowym projektem, w ramach 

którego pokazanych zostanie aż 

13 przedstawień. Show będzie 

miało miejsce pod kopułą naj-

większego w Europie namiotu 

widowiskowego, który stanie 

przy ul. Górczewskiej 127       

w Warszawie.  

Iluzjoniści to spektakl adreso-

wany do całej rodziny, skon-

struowany tak, aby doskonale 

bawili się na nim zarówno do-

rośli, jak i mali widzowie.  

Dzięki Iluzjonistom polscy wi-

dzowie będą mieli okazję zoba-

czyć największe, niewykorzysty-

wane dotąd w Polsce iluzjoni-

styczne rekwizyty, a wśród nich 

8 metrowe wiertło, czy auten-

tycznych rozmiarów wirnik sil-

nika samolotu odrzutowego.  

Mniejsze tricki będą obserwo-

wać dzięki telebimom.  

W show zaangażowana jest 

także gigantyczna technika        

i nowoczesna technologia, dzię-

ki której widzowie bez trudu 

przeniosą się do magicznego 

świata.  



POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ powstał 15 paź-

dziernika 1958 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową. PKPS jest 

zarejestrowany jako stowarzyszenie charytatywne (nr KRS 

0000041349). Działamy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a sie-

dzibą naszych władz naczelnych jest Warszawa.  

JESTEŚMY STOWARZYSZENIEM kształtującym postawy społeczne, 

sprzyjające bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób 

potrzebujących pomocy.  

NASZĄ MISJĄ jest niesienie fachowej pomocy, udzielanie materialnego   

i organizacyjnego wsparcia oraz przywracanie nadziei i poczucia bez-

pieczeństwa ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,    

w szczególności biednym, bezdomnym, samotnym i opuszczonym. 

Prezydent Płocka uhonorował najlepszych 

przedstawicieli płockich organizacji i sto-

warzyszeń tytułem Godni Naśladowania.  

Symboliczną statuetkę za działalność       

w obszarze pomocy społecznej, zdrowia      

i profilaktyki uzależnień za działalność      

w 2015 roku odebrał zarząd rejonowy 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  

w Płocku.  

Laureatów wybrano spośród 31 zgłoszeń. 

Gala odbyła się w kwietniu br. 

Gratulujemy! 

zdjęcie: www.plock.eu 

Godni Naśladowania z Płocka!  

Biuro Rady Naczelnej PKPS 

ul. Wiejska 18/20 

00-490 Warszawa 

tel.: (22) 621 58 77 

629 63 26 

fax.: (22) 628 20 25 

E-mail: media@pkps.pl 

„Chcemy pomagać i wiemy jak 

to robić” 

BIURO RADY 

NACZELNEJ PKPS 

www.pkps.pl 


