
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) 
na subregion Metropolitalny i Nadwiślański 
rusza w kwietniu i ma ambitne zadanie wspar-

cia rozwoju zatrudnienia w sektorze m.in. dzię-
ki dotacjom i wsparciu pomostowemu dla ponad 
100 przedsiębiorstw społecznych. Nowo powstałe 
przedsiębiorstwa otrzymają też mocne wsparcie 
merytoryczne, projekt zapewnia bowiem usługi do-
radcze z zakresu księgowości, marketingu, czy pra-
wa, praktyki w przedsiębiorstwach a także pomoc 
mentorów biznesowych.  W celu zintegrowania 
rynku podmiotów ekonomii społecznej powstanie 
Klaster Ekonomii Społecznej oraz katalogi produk-
tów. Zadaniem OWES będzie też wypracowanie 
długofalowego modelu finansowania z różnych 
źródeł, także po zakończeniu realizacji projektu.

rusza projekt metropolitalnego ośrodka 
Wsparcia ekonomii Społecznej
Wraz z początkiem kwietnia rusza projekt 
zakładający powstanie pierwszego 
w regionie Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej. Będzie on prowadzony 
przez Gdański Obszar Metropolitalny, 
który otrzymał wsparcie na jego realizację 
z konkursu organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego. Projekt jest dużym 
sukcesem współpracy partnerskiej 
samorządów zrzeszonych w GOM’ie 
wraz z przedstawicielami sektora poza-
rządowego oraz sektora biznesowego.
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3 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu 
Sterującego OWES, na którym obecni byli dyrekto-
rzy wszystkich organizacji partnerskich – Fundacji 
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych (RC), Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej, Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej oraz organizacji Pracodawcy 

Pomorza. Spotkanie było okazją, aby omówić 
najważniejsze kwestie formalne związane z roz-
poczęciem projektu, a także by lepiej się poznać. 
Poprowadził je Piotr Wołkowiński, pełnomocnik 
GOM ds. ekonomii społecznej. Komitet Sterujący 
odpowiadać będzie za kwestie strategiczne dla pro-
jektu i będzie się spotykać co trzy miesiące. 

powiat nowodworski ]

odpowiedź na potrzeby mieszkańców 
Powiat Nowodworski przygotowuje się 
do otwarcia przedszkola specjalnego 
dla dzieci z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym i znacznym, 
z autyzmem oraz niepełnosprawnościami 
sprzężonymi przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-wychowawczym w Nowym 
Dworze Gdańskim. Nowa placówka 
ma zacznie funkcjonować 
1 września br. Potrzeba utworzenia 
tego rodzaju placówki wypłynęła 
z jednej strony od rodziców dzieci 
uczęszczających i współpracujących 
ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- 
-Wychowawczym, z drugiej zaś strony 
od włodarzy samorządu, którzy 
zauważyli brak dostępu do edukacji 
dzieci niepełnosprawnych.

Od kilku lat mamy do czynienia ze zgłaszaniem się do Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim rodzi-
ców z coraz młodszymi dziećmi. Wśród nich coraz liczniejszą grupą są 

dzieci ze sprzężonymi i głębokimi deficytami rozwojowymi. Obecnie zgodnie 
ze stanem prawnym opieką przedszkolną objęte są dzieci od 5 roku życia. 
Coraz częściej mówi się o potrzebie obniżenia tego wieku. Dzieci rozwijające 
się prawidłowo z lekkimi deficytami rozwoju uczęszczają do przedszkoli ma-
sowych lub oddziałów przedszkolnych. – Na terenie powiatu nowodworskiego 
nie ma przedszkola specjalnego, a najbliższe jest w Elblągu. Dowiezienie 
dziecka do Elbląga i po kilku godzinach przywiezienie dziecka z powrotem 
do domu jest dla wielu rodziców niemożliwe. Stąd też nasza inicjatywa – mówi 
Ewa Dąbska, starosta nowodworski.

roZWój DZiecka
Przedszkole pozwala na nawiązanie pierwszych kontaktów społecznych, 
zapewnia warunki do radosnej zabawy indywidualnej i w zespole dziecię-
cym oraz do systematycznego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. 
Umożliwia poznawanie świata poprzez samodzielne badanie, doświadczanie 
i eksperymentowanie. Stymuluje wszechstronny rozwój dziecka, tworzy odpo-
wiednie warunki do indywidualnego rozwojowi fizycznego i psychicznego. 
Sprzyja odkrywaniu zdolności twórczych dziecka, pomaga w rozwijaniu 
jego indywidualnych zainteresowań. Dzieci z głębokimi zaburzeniami takich 
możliwości nie mają. Najczęściej „są zamknięte” w swoim domu. Z psycho-
logicznego punktu widzenia, argumentem uzasadniającym objęcie dziecka 
opieką w przedszkolu jest szczególna gotowość każdego małego dziecka 
do uczenia się podstawowych umiejętności motorycznych, emocjonalnych 
i społecznych w wieku do 6 lat. Wczesne zaniedbania w tym zakresie muszą 
zaowocować opóźnieniami, których w dalszych latach życia dziecka nie udaje 
się całkowicie nadrobić. Brak wczesnej interwencji może poważnie utrudnić, 
opóźnić lub zniekształcić, a nawet uniemożliwić dalszy rozwój. Zbyt późne 
rozpoczęcie usprawniania dziecka może prowadzić do powstania i utrwalenia 
nieprawidłowych reakcji. Są one później trudne do wyeliminowania i powo-
dują w konsekwencji opóźnienia w procesach terapii i edukacji.

PrZeDSZkole PrZy PoWiecie
Już w maju 2012 roku Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wystą-
pił z wnioskiem do burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego o wyrażenie 
zgody na założenie i prowadzenie przedszkola specjalnego, które w świe-
tle ustawy o systemie oświaty jest zadaniem własnym gminy. W styczniu 
2013 roku oba samorządy podjęły uchwały o wyrażeniu zgody na podpisanie 
porozumienia. Miesiąc później porozumienie zostało zawarte. Tym samym 
Powiat Nowodworski zadeklarował, że założy i będzie prowadził jako zada-
nie własne przedszkole specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi. Do przedszkola będą mogły uczęszczać dzieci z terenu 
całego powiatu nowodworskiego posiadające odpowiednie orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 

PrZyGotoWania trWają 
Obecnie w SOSzW w Nowym Dworze Gdańskim prowadzone są przygoto-
wania polegające na modernizacji pomieszczeń, w których najmłodsi wycho-
wankowie ośrodka od września będą mogli rozpocząć edukację przedszkolną. 
Na ten cel Powiat Nowodworski pozyskał środki z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania 
Różnic Między Regionami, obszar B. Kosztorys zaplanowanego remontu 
opiewa na kwotę 77.873,65 zł, z czego 40 proc. stanowi wkład własny powiatu. 
Maluchy do dyspozycji będą miały dwa pomieszczenia z odrębnym wejściem 
i odrębną łazienką.  W okresie wakacji rozpocznie się adaptacja pomieszczeń, 
w których będzie funkcjonowało przedszkole. Obejmie on kapitalny remont 
łazienek, sali do zajęć edukacyjnych, szatni oraz ciągu komunikacyjnego. 
W momencie uruchomienia przedszkola placówka będzie starała się o dodat-
kowe środki z funduszy unijnych. 
– Stworzenie przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem i upośledze-
niem w stopniu głębokim i znacznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim jest w pełni uzasadnione 
– dodaje starosta nowodworski. Ośrodek posiada specjalistyczną, doświad-
czoną kadrę, która pozwoli na organizowanie oddziaływań stymulujących, 
usprawniających i kompensujących oraz przygotowujących dziecko do kolej-
nego szczebla edukacji. Placówka posiada odpowiednie wyposażenie, sprzęt 
i pomoce dydaktyczne gwarantujące edukację integralną, nastawioną na 
aktywność dzieci. Nowe przedszkole zapewni specjalistyczną opiekę dzieciom, 
ale też da wsparcie ich rodzicom – podkreśla Ewa Dąbska. Decydenci, urzędnicy, politycy, księża 

– współcześnie muszą być czujni i powinni 
szczególnie weryfikować swoje zachowanie 

wśród społeczności. Internet, śledztwa prasowe, 
telewizyjne, czy opinie środowiskowe mają dużą 
siłę sprawczą, o czym należy pamiętać. W świe-
cie współczesnych sensacji funkcjonują często 
opinie różnych społeczności i nie uchroni się 
nikogo, dlatego należy być możliwie popraw-
nym i co najważniejsze zgodnym z otoczeniem 
społecznym. 
Religie fikcyjne parodiują religie nie tyle na 
poziomie intelektualnym, ale rozrywkowym. 
W sposób prześmiewczy odwołują się do 
doświadczeń z komiksów i filmów. Religia jest 
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autorytety

traktowana bardzo odmiennie, w której zdecydo-
wanie można zmieniać scenariusze. Inny typ reli-
gii parodiujących wykorzystuje potrzebę autory-
tetu, odwołuje się do wzorców wielkich postaci. Za 
sprawą mediów lokalne zabawy nabierają rozgłosu, 
prowokują naśladowców do tworzenia w mniema-
niu ich autorytetów – równie zabawnych parodii 
i szukania nowych idoli, którym można oddawać 
religijną cześć. Spirala się nakręca a dziennikarze 
i socjologowie mają o czym deliberować. Miłość 
fanów jest nieskończona, potrafią kultem otoczyć 
nawet żywych. Skupienie osób o podobnym spoj-
rzeniu na konkretne kwestie jest jednym z głów-
nych założeń fikcyjnych religii. Religie fikcyjne 
powstają głównie po to, aby zamanifestować jakąś 

ideę lub spełnić czyjeś ambicje. Wiele z fik-
cyjnych religii swój rozwój zawdzięcza inter-
netowi, a konkretnie grupom dyskusyjnym. 
Potęgę internetu wysławia też interaktywizm, 
ten nie może równać się przecież z kościołem 
Google. Firma znana ze swojej flagowej wyszu-
kiwarki internetowej ogłosiła religię googlizm. 
I tak aby wyśmiać prawdziwą religię należy 
stworzyć własną. Gdzie bogiem jest maka-
ron, wodą święconą piwo, a przykazania się 
wzajemnie wykluczają, w boskim internecie 
pod wezwaniem św. parodii w świecie ateistów 
– to tak do przemyślenia dla muzułmanów, 
judaistów, buddystów i dla mnie – wyznawcy 
Kościoła chrześcijańsko-jezusowego. 
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