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Szanowni Państwo
Wójt Gminy Kodeń w porozumieniu z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Białej
Podlaskiej oferuje pomoc w rozliczeniu i przesłaniu drogą elektroniczną zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu PIT-37.
W dniach od 10 lutego do 30 kwietnia 2014 roku, w dni robocze
Rozlicz PIT
w godzinach od 10.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy Kodeń możliwe będzie
w Urzędzie Gminy
wypełnienie i przesłanie rozliczenia rocznego drogą elektroniczną. Udostępnione
Mikołajkowe
będzie stanowisko komputerowe oraz pełnić będą dyżur pracownicy Urzędu
niespodzianki
Gminy przeszkoleni przez pracowników Urzędu Skarbowego, udzielający
instruktażu z zakresu sposobów wypełniania i przesłania dokumentów
Owocna współpraca
mundurowych
podatkowych drogą elektroniczną.
i samorządu
Do wypełniania i przesłania rozliczenia rocznego PIT-37 niezbędne są
w Gminie Kodeń
następujące dokumenty:
- informacje o osiągniętych w 2013 roku dochodach (dokumenty PIT-11,
Wizyta
w Krzywowólce
PIT-11A lub PIT-40A, PIT-8C);
- zeznanie PIT-37 za rok 2012 (informacja o wysokości osiągniętych przychodów
Bal karnawałowy
w 2012 roku jest niezbędna do podpisu i wysyłki deklaracji elektronicznej)
W przypadku korzystania z ulg podatkowych:
Światłoczuły
„Powrót Agnieszki H” -ulgi na dzieci– numer PESEL dziecka/dzieci lub imię, nazwisko, datę urodzenia;
-ulgi z tytułu użytkowania sieci –dokumenty potwierdzające zakup usług
Kino w Kodniu
internetowych.
Kiermasz
Wielkanocny
Pomoc Fryderykowi
Filmy w Bibliotece
Publicznej
Dzień Św. Walentego
Na balu we Włodawie
Pomoc Antosiowi
Ogłoszenia

Wójt Gminy Kodeń

Mikołajkowe niespodzianki
Jak co roku, w okresie
ferii zimowych, dla dzieci z terenu
gminy Kodeń przygotowana została „Gwiazdkowa Niespodzianka”. Było to spotkanie dla
najmłodszych, połączone z przedstawieniem słowno-muzycznym
oraz wręczeniem upominków.
Tegoroczna niespodzianka odbyła
się w nowo wyremontowanym
budynku w Kopytowie.
Spotkanie
gwiazdkowe
rozpoczęło się wystąpieniem
dzieci i młodzieży z sąsiednich
gmin, które zaprezentowały

świąteczną inscenizację. Zebrane dzieci
z uwagą obserwowały przedstawienia
i chętnie włączyły się do śpiewania.
Z niecierpliwością czekały jednak na
zapowiedzianą niespodziankę.
Punktem kulminacyjnym spotkania
było wręczenie paczek dla blisko 100
dzieci z terenu gminy Kodeń. Spotkanie
odbyło się w miłej i wesołej atmosferze.
Akcja zorganizowana była przez
Kościół Źródło Życia, wsparciem zaś
służył
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej.
GOPS Kodeń
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Owocna współpraca służb mundurowych i samorządu
w Gminie Kodeń
Już od dłuższego czasu bardzo dobrze układa się
współpraca pomiędzy gminą Kodeń,
a Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej
Oddział Zewnętrzny w Zabłociu, Placówką
Straży Granicznej w Kodniu oraz organizacjami,
działającymi na terenie kodeńskiej gminy.
Współpraca ta przynosi wiele wymiernych
korzyści i spotyka się z coraz szerszą aprobatą
lokalnego społeczeństwa.
Tym razem z inicjatywy mjr Sławomira
Stańczuka – kierownika Oddziału Zewnętrznego
w Zabłociu oraz komendanta Placówki Straży
Granicznej w Kodniu - kpt. SG Sławomira
Klekotko, zapoczątkowano akcję sprzątania
brzegów granicznej rzeki Bug.
Do akcji aktywnie włączyli się także przedstawiciele Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
w Kodniu na czele z prezesem Koła Wiesławem
Witkowiczem. Nieocenioną pomoc zaoferował

także Wójt Gminy Kodeń Ryszard Zań zabezpieczając worki na śmieci, rękawice i niezbędny transport.
Efektem wspólnych działań było oczyszczenie
brzegów rzeki na przestrzeni prawie 20 km na
północ i południe od Kodnia. W sumie zebrano
ponad 50 worków śmieci o pojemności 100 litrów
każdy. W akcji obok funkcjonariuszy Straży
Granicznej, Służby Więziennej i wędkarzy udział
wzięli także osadzeni z Oddziału Zewnętrznego
w Zabłociu, realizujący program readaptacji
społecznej pn. "Ekologia na co dzień".
Zaangażowanie wszystkich uczestników akcji pokazało, że można wspólnie zrobić wiele dla naturalnego środowiska i warto podejmować nawet najmniejszy wysiłek w kierunku troski o przyjazny świat.
Akcję sprzątania brzegu rzeki Bug
zakończyło wspólne ognisko zorganizowane przez
przedstawicieli Koła PZW w Kodniu.
mjr Sławomir Stańczuk

Wizyta w Krzywowólce
W sobotnie popołudnie, 1 lutego bieżącego roku, uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy mieli okazję gościć w świetlicy wiejskiej w Krzywowólce,
do której zostali zaproszeni by uświetnić swoim występem zabawę
choinkową zorganizowaną dla dzieci i młodzieży z pobliskiej
okolicy. Pomimo niesprzyjającej aury udało się dotrzeć na miejsce.
Na uroczystość przybyło, wraz z rodzicami, mnóstwo dzieci
w różnym wieku. Ogromnym zaszczytem było wystąpienie przed tak
wdzięczną publicznością, w pięknie udekorowanej sali. Zaprezentowane przez nas jasełka, pt. „Czwarty
Król” spotkały się z bardzo serdecznym przyjęciem. Potwierdzały to wpatrzone, skupione buzie najmłodszych, gromkie oklaski na koniec występu oraz szczere i życzliwe słowa podziękowania od organizatorów
i rodziców. Każdy z występujących otrzymał w dowód wdzięczności słodki upominek. Atrakcji przewidzianych na ten dzień było jednak dużo więcej. Niemal wszystkie przybyłe dzieci uczestniczyły w różnych
konkursach, grach, zabawach, przygotowanych na tę okazję. Dorośli również przypomnieli sobie stare
zabawy i przeboje. Tańczyli „Kaczuszki”, „Stary niedźwiedź”, „Mam chusteczkę haftowaną” i wiele
innych. Z niekrytą radością do zabawy włączyli się uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy. Zregenerować siły mogli wszyscy podczas przygotowanego słodkiego
poczęstunku. Wspólnym tańcom i śpiewom nie było końca. Zabawa była fantastyczna i smutno było
rozstawać się z tak miłym towarzystwem. Ku radości wszystkich, szczególnie tych najmłodszych, zagościł
długo oczekiwany św. Mikołaj, który obdarował dzieci prezentami, po wysłuchaniu wierszyków
i piosenek. Serdecznie dziękujemy organizatorom uroczystości za zaproszenie i tak gorące przyjęcie.
Miłe wspomnienia na długo zapiszą się w naszej pamięci.
WTZ Kodeń
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Bal Karnawałowy
Do głównych tradycji
karnawałowych należą zabawy
i bale. Aby tradycji stało się
zadość dla uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej, Środowiskowego
Domu
Samopomocy
w Kodniu, kadry oraz zaproszonych gości odbył się bal karnawałowy. W tym roku zorganizowany
już po raz trzeci.
Uroczystość miała miejsce
5
lutego
bieżącego
roku
w Gminnym Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki w Kodniu.
Mieliśmy okazję gościć osoby
niepełnosprawne z Zalutynia wraz
z opiekunami i Panią Dyrektor,
delegację z Domu Pomocy
Społecznej z Kostomłot oraz
uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej z Janowicy wraz
z
Panią
Kierownik.
Nie

mogło oczywiście zabraknąć
tego dnia głównych organizatorów balu: uczestników WTZ
i ŚDS, którzy zadbali o dobrą
atmosferę i zabawę.
Swoją obecnością zaszczycili
także: Wójt Gminy KodeńRyszard Zań, Sekretarz- Halina
Szkodzińska,
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej- Grażyna Witkowicz,
Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury Sportu i Turystyki- Piotr
Skolimowski, Wanda Kopczyńska. Wszystkich przybyłych
powitała Kierownik WTZ Edyta
Wojciechowska, bal zaś uroczyście otworzył ciepłymi słowami
honorowy patron - Wójt Gminy
Ryszard Zań.
Czas bardzo szybko
upłynął na fantastycznej zabawie

Podopieczni
mieli
okazję
wysłuchania koncertu Łukasza
Liska - uczestnika WTZ
z Janowicy, który wykonał przy
akompaniamencie kilka znanych
piosenek.
Gości wprawiły w bardzo
dobry nastrój zorganizowane
zabawy i konkursy m.in. taniec
z balonami i na gazetach, szycie
kostiumu z ręczników papierowych oraz wykonanie w nim
pokazanego
tańca,
zabawa
z chustą animacyjną. Zregenerowaniu sił służył gorący posiłek
i słodki deser przygotowany
wszystkim obecnym.
Spotkanie było okazją
nie tylko do dobrej zabawy
i spędzenia czasu w sympatycznej atmosferze lecz także
integracji osób niepełnosprawnych, rozmowy z zaprzyjaźnionymi
osobami,
nawiązaniu
nowych znajomości i wymianie
doświadczeń między placówkami.
WTZ Kodeń

Światłoczuły „Powrót Agnieszki H”
W dniu 23 stycznia 2014r. Oddział Zewnętrzny w Zabłociu ponownie stał się "światłoczułym
miejscem" za sprawą filmu "Powrót Agnieszki H" wyemitowanego w ramach ogólnopolskiego projektu
"Polska Światłoczuła". Była to już piąta wizyta "PŚ", która zgromadziła najliczniejszą dotychczas
publiczność złożoną z osadzonych, lokalnej społeczności oraz stałych entuzjastów projektu z całego
powiatu bialskiego. Zaprezentowany film to wielowątkowa opowieść o Agnieszce Holland i jej więziach
z Czechami. Obserwujemy pracę reżyserki nad serialem "Gorejący krzew" o samospaleniu w Pradze
w 1969 roku Jana Palacha. Agnieszka Holland podczas tego jednego z najważniejszych wydarzeń
w historii komunistycznej Czechosłowacji była studentką słynnej praskiej szkoły filmowej "FAMU".
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Ten powrót do czasów studenckich jest także powrotem do wydarzeń późniejszych – do przyjaźni jakie
łączyły reżyserkę z Czechami w czasie emigracji czy Aksamitnej Rewolucji. Oglądamy fragmenty jej
filmów, słuchamy opowieści samej Agnieszki Holland o jej ideałach z lat młodości, ludzkiej potrzebie do
życia w wolności i prawdzie, ważnych życiowych wyborach w sytuacji politycznej presji i zwykłej ludzkiej
uczciwości w czasach totalitaryzmu.
Gościem honorowym spotkania z "Polską Światłoczułą" był współreżyser filmu Jacek Petrycki,
znany także choćby ze zdjęć do filmu Ryszarda Bugajskiego "Przesłuchanie". Ponadto współpracował on
jako operator z Marcelem Łozińskim i Robertem Glińskim. Za zdjęcia do filmu "The Betrayed" (1996)
zdobył nagrodę BAFTA Brytyjskiej Akademii Filmowej oraz za zdjęcia do obrazu Katarzyny Adamik
"Boisko bezdomnych" – Złotą Żabę na Festiwalu Camerimage w roku 2008. Nasz gość od lat współpracuję
z kanałami brytyjskiej telewizji: CHANNEL 4 oraz BBC.
Po projekcji filmu odbyła się tradycyjna dyskusja na temat prezentowanego filmu zakończona
wręczeniem pamiątek wykonanych przez osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu. Dodatkowo
ze specjalnym koncertem dla zaproszonych gości z ekipy "Polski Światłoczułej" wystąpił zespół śpiewaczy "Jarzębina" z Zabłocia. Najlepszą recenzję po projekcji filmu napisała Beata Kupryś.
mjr Sławomir Stańczuk

Kino w Kodniu

Dzień 13 lutego 2014 r. uczestnikom
Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu upłynął
bardzo wyjątkowo, głównie dzięki przygotowanej im miłej niespodziance.
W Gminnym Centrum Kultury Sportu i
Turystyki w Kodniu Pani Wanda Kopczyńska
na dużym, przenośnym ekranie wyświetliła
ekranizację bestsellerowej powieści Astrid
Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”. Wszyscy
z zapartym tchem śledzili nowe przygody
małych bohaterów z niewielkiej wioski: Lissy,
Brity, Bossego, Anny. Poznali ich dziecięcy
świat zabaw. Obserwowali przygotowania do
nadchodzącej zimy, a później tradycyjne

szwedzkie zwyczaje świąt Bożego Narodzenia.
Niezwykle ciepła, pełna humoru i zaskakujących zdarzeń opowieść, została przez uczestników
gorąco przyjęta. Co chwilę na sali wybuchały
gromkie śmiechy radości. Dodatkową atrakcją tego
dnia były przygotowane każdemu zestawy popcornu,
paluszków i coli. Wszystko to sprawiło, że każdy
poczuł się jak w prawdziwym kinie. Tym bardziej
jest to istotne, że większość podopiecznych obu
placówek nie ma szansy zbyt często bywać w kinie.
Na zakończenie tak przyjemnie spędzonych chwil
przed ekranem Pani Wanda Kopczyńska podarowała
każdemu z „widzów” lizaki w kształcie serduszka z
okazji nadchodzących Walentynek.
Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi
GCKSiT w Kodniu Piotrowi Skolimowskiemu oraz
Wandzie Kopczyńskiej za serdeczność, życzliwość
i zrozumienie
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.
WTZ Kodeń
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Kiermasz Wielkanocny
Do kalendarza imprez Gminy Kodeń dołączył, organizowany już po raz piaty, Kiermasz Wielkanocny.
W niedzielę, poprzedzającą Niedzielę Palmową, twórcy ludowi promują swoją sztukę. Co roku wystawianych jest kilkanaście stoisk. Podczas Kiermaszu można nie tylko podziwiać prace, ale jest to również
doskonała okazja do zakupienia palm, stroików czy pisanek.
Organizatorzy serdecznie zapraszają osoby chętne do udziału w Kiermaszu do zapisywania się.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 01.04.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Jedność” (ul. 1 Maja 20)
lub pod nr tel. 83-375-41-50.
Relacje z poprzednich Kiermaszy można zobaczyć na stronie www.koden.ops.pl

Pomóż Fryderykowi
Przekaż 1% podatku Fryderykowi.
Pewnie Ci nie podziękuje wylewnie, nie
dostaniesz
też
cegiełki
czy
naklejki. Ale to przecież nie o nas tu
chodzi. To Frynio może dostać
szansę, by nauczyć się radzić sobie
z chorobą, chodzić do przedszkola
i na terapię.
Każde nawet najmniejsze wsparcie to dla
nas ogromna pomoc i szansa, że nasz synek
będzie mógł żyć „normalnie”… i kiedyś
powie „Kocham Cię mamo, tato…”.
Z całego serca dziękujemy za
okazaną pomoc.
Iwona i Rafał Asłanowicz
Więcej o Fryniu na FB - Przekaż 1% podatku Fryderykowi oraz na str. Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
http://dzieciom.pl/podopieczni/22992
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Filmy w Bibliotece Publicznej
W czasie ferii zimowych grupa chętnych czytelników
skorzystała z oferty Biblioteki Publicznej Gminy Kodeń i uczestniczyła w proponowanych seansach filmowych, które mogły się
odbyć dzięki pozyskanemu w IV kwartale ubiegłego roku
sprzętowi. Biblioteka w roku 2013 przystąpiła do III Rundy
Programu Rozwoju Bibliotek dzięki czemu pozyskała sprzęt,
który będzie służył całej społeczności lokalnej. Przy współpracy
z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu,
dzieci mogły poczuć się jak w mini kinie. Wybrane filmy na
poszczególne dni transmisji z kategorii ”Akademia lektur filmowych” Astrid Lindgren były trafnym
wyborem i cieszyły się zainteresowaniem nie tylko dzieci, ale i rodziców. Z wielką przyjemnością zainteresowani obejrzeli: „Dzieci z Bullerbyn”, „Nowe przygody dzieci
z Bullerbyn”, „Bracia Lwie Serce”, „Ronja córka zbójnika”
oraz „Medika z Czerwcowego Wzgórza”. Ten ostatni film
najbardziej rozbawił zgromadzonych przed ekranem widzów.
W czasie projekcji wszyscy mieli zapewnioną opiekę organizatorów. Czekały na nich również miłe niespodzianki. Taka
forma spędzenia wolnego czasu bardzo przypadła do gustu
uczestnikom. Biblioteka Publiczna Gminy Kodeń jest otwarta
na propozycje dotyczące repertuaru kinowego i planuje opracować w najbliższym czasie harmonogram projekcji przewidziany
dla różnych grup wiekowych. Propozycje ze strony społeczności lokalnej będą mile widziane. Bardzo
dziękuję wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia.
Wanda Kopczyńska

Dzień Św. Walentego
Walentynki to wyjątkowy
dzień,
który
skłania
do
okazania bliskim nam osobom
tego co naprawdę czujemy, a co
na co dzień nie mamy czasu
i sposobności żeby wyrazić. Jest
to okazja do wyznania najbliższym jak bardzo zależy nam na
nich i ile dla nas znaczą.
Właśnie dlatego 14 lutego
czekały na
podopiecznych
Warsztatu Terapii Zajęciowej
niespodzianki. Każdy otrzymał
tego dnia pięknie udekorowane
serduszko uplecione z papierowej wikliny będące symbolem
miłości i przyjaźni.

Nie zapomnieliśmy również
o osobach ważnych naszej
placówce, dzięki którym ona
powstała i jest cały czas
wspierana. Wręczyliśmy drobne
upominki
Wójtowi
Gminy
Kodeń- Ryszardowi Zaniowi,
Sekretarz
GminyHalinie
Szkodzińskiej, Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy
SpołecznejGrażynie
Witkowicz, Księgowej Urzędu
GminyJaninie
Papińskiej.
Niespodzianką dla wszystkich
było wyjście do kawiarni Ojców
Oblatów.
Wszyscy zasiedli w przepięknej
Sali
restauracyjnej,
delektując się herbatą, kawą
i słodkim deserem. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt
Gminy, Kierownik GOPS-u.
Czas w tak miłej atmosferze i otoczeniu bardzo szybko
minął.
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Po przybyciu do ośrodka
uczciliśmy urodziny jednego
z uczestników oraz gorąco
powitaliśmy przybyłą do
Warsztatu Terapii Zajęciowej
nową uczestniczkę Magdę.
Bardzo miłym akcentem
okazała się wizyta Pani
Barbary Kałużyńskiej- bliskiej
naszemu sercu, zawsze wspierającej nasze działania.
Z własnym sobie wdziękiem
i urokiem wręczyła wszystkim
słodki upominek.
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Na Balu we Włodawie

Dziękujemy
za
pamięć
i okazywaną życzliwość. Na
zakończenie tego miłego dnia
w ŚDS odbyła się dla
wszystkich chętnych dyskoteka.
WTZ Kodeń

Szanowni Państwo, prosimy o pomoc finansową dla
Antosia Hałabudy w formie 1%podatku lub darowiznę na
rzecz leczenia i rehabilitację.
Antoś ma 8 lat, zdiagnozowano u niego autyzm wczesnodziecięcy.
Od ponad sześciu lat uczestniczy w wielokierunkowej terapii: zajęcia
prowadzone metodą behawioralną, zajęcia logopedyczne, zajęcia z SI
( integracji sensorycznej), leczenie DAN (Defat Autism Now), badania
metaboliczne i stosowanie suplementów, leczenia u homeopatów
klasycznych, pozostaje na diecie bezglutenowej, bezmlecznej i bezcukrowej.
Więcej o Antosiu i jego życiu na stronie www.pomagamyantosiowi.pl
Suma tych działań spowodowała ogromny postęp w rozwoju dzieckazaczął nawiązywać kontakt z otoczeniem, pojawiły się pierwsze słowa
i proste zdania, coraz lepiej radzi sobie codziennymi umiejętnościami.
Antoś bardzo dobrze reaguje na bodźce płynące z terapii i zdaniem
specjalistów ma duże szanse na normalne funkcjonowanie w przyszłości. Konieczne jest dalsze kontynuowanie leczenia, jednak koszty
leczenia znacznie przekraczają możliwości jego rodziny.
Licząc na pomoc kierujemy prośbę do wszystkich ludzi dobrej woli
o przekazanie 1% podatku lub darowiznę na leczenie i rehabilitację
Antosia. Każda wpłacona przez Państwa złotówka to realna pomoc
w walce o sprawność i samodzielne życie Antosia, które dzisiaj stoi
pod bardzo dużym znakiem zapytania.
JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA ANTOSIA
Aby to uczynić należy w zeznaniu podatkowym wpisać:
a)
Numer KRS: 0000037904
b) oraz koniecznie w rubryce „Informacje uzupełniające”:
5149 Hałabuda Antoni
Uwaga! Bez podania imienia i nazwiska osoby obdarowanej oraz
numeru członkowskiego:5149 środki nie zostaną przekazane Antosiowi.
DAROWIZNA NA LECZENIE ANTOSIA
Zarówno firmy, jak i osoby prywatne mogą w ciągu roku przekazać
dowolną wpłatę na konto Antosia w Fundacji. Darowizny można
odliczyć od dochodu ( osoby prywatne mają możliwość odliczenia takiej
darowizny w zeznaniu rocznym, a firmy mogą odliczyć je w danym
miesiącu/ kwartale).

Grupa 6 uczestników WTZ
w Kodniu z opiekunami uczestniczyła
w Balu Karnawałowym, który odbył
się 20 lutego w Warsztacie Terapii
Zajęciowej we Włodawie. Udział
w Balu to kontynuacja współpracy
miedzy placówkami (jesienią ub. roku
delegacja Uczestników z Włodawy
uczestniczyła we wspólnym ognisku
w Kodniu).
Była to nasza pierwsza wizyta WTZ
we Włodawie, jednak nikt nie miał
problemów z zaklimatyzowaniem się
w nowym miejscu. Muzyka, wspólne
gry i zabawy nie pozwalały się nudzić.
Był też poczęstunek - smaczna sałatka
i pieczone w pracowni ciasto. Czas
minął bardzo szybko. Obdarowani
słodyczami za udział w konkursach
wracaliśmy do Kodnia. Pocieszeniem
był fakt, że za tydzień wybieramy się
na kolejny bal, do Białej Podlaskiej.
Po raz kolejny przekonaliśmy się, że
taniec jest wspaniałą formą rehabilitacji i aktywizacji naszych podopiecznych.
Dziękujemy Pani Kierownik WTZ
we Włodawie za zaproszenie na Bal.
WTZ Kodeń

Trzeba pamiętać aby:
-zachować dowód wpłaty darowizny,
- osoby fizyczne mogą odliczyć od
dochodu darowizny do wysokości 6% swojego rocznego dochodu, firmy mające
osobowość prawną do 10% swojego rocznego dochodu. Należy dokonać przelewu
na konto: Fundacja Dzieciom „ Zdążyć z
Pomocą” ul. Łomiańska5, 01-685 Warszawa Bank BPH SA o/ Warszawa
nr konta 15 1060 0076 0000 3310 0018
2615 W treści należy wpisać: 5149 Antoni
Hałabuda- leczenie i ochrona zdrowia
Za zrozumienie i każde wsparcie,
dziękujemy z całego serca.
Dane kontaktowe: Aleksandra Hałabuda
email: aleksandrahalabuda@wp.pl

OGŁOSZENIA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu informuje:
- w każdy wtorek w godzinach 15:30-18:00 działa Punkt konsultacyjny
dla ofiar przemocy mający siedzibę w budynku GOPS.
Tel. 083 375 41 50
e-mail zaufania: koden@ops.pl
- w każdą sobotę w godz. 9-14 działa Punkt Poradni Specjalistycznych w Dobromyślu
Zakres działania punktów to:
- udzielanie ofiarom przemocy niezbędnej pomocy i wsparcia,
- informuje ich o przysługujących im prawach,
-udziela pomocy profilaktycznej, prawnej, terapeutycznej, ofiarom przemocy rodzinnej,
- pomaga odzyskać zdolność do samodzielnego pokonania zaistniałego kryzysu,
- rozwija świadomość oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
- wspiera ludzi grup odrzuconych i żyjących poza marginesem życia społecznego,
- motywuje ofiary do żądania obrony swoich praw,
- pomaga i wspiera rodziny osób uzależnionych,
- udziela informacji o formach terapii i miejscach lecznictwa odwykowego,
- pomaga w zwalczaniu nałogów.
W punktach konsultacyjnych mieszkańcy gminy mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologa.

Ogłoszenia WTZ
Informujemy że w Warsztacie Terapii Zajęciowej istnieje możliwość
wypożyczenia fontanny czekoladowej. Wszystkich, którzy chcą, by ich przyjęcie
było wyjątkowe i zostało zapamiętane przez gości zapraszamy do nas !!!
Tel.: 500 230 673
Zapraszamy po oryginalne prezenty. W pracowniach WTZ i ŚDS
powstają prace z zakresu rękodzieła, bukieciarstwa, krawiectwa, techniki
decoupag’e oraz filcowania. Serdecznie zapraszamy od poniedziałku
do piątku od 7.30 d0 15.30.

NASZ ADRES:
ul. Nadbrzeżna 12
21-509 Kodeń
Szukaj w Internecie:
www.wtz-koden.pl
Napisz do nas:
E-mail:

wtzkoden@wp.pl

tel:500 230 673

