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Pomimo trudnej sytuacji Polska społeczność w Irlandii bardzo szybko
dostosowała się do nowej nowej sytuacji. Wielu naszych rodaków znalazło czas
by pomóc innym. W czasopiśmie natomiast, przedstawiamy przykłady tych
jakże potrzebnych działań.
Brak połączeń lotniczych i możliwości spotkań rodzinnych, dla wielu osób
stał się momentem przełomowym. A długo odkładana decyzja o powrocie,
stała się teraz rzeczywistością. Przed powrotem warto sprawdzić jakie sprawy
należy załatwić tu w Irlandii.

T

o Wasz kwartalnik, pisany dla Was i przez Was.
Jesteśmy ciekawi Waszych sugestii, czekamy na
Wasze opinie. Zapraszamy do współpracy, do
współtworzenia kolejnego numeru.
Ewa Ikwanty

ZDJĘCIA ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI
REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI
JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA
LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.

Okładka:
Klif’s of Moher,
zdjęcie ze strony
www.pixabay.com
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Dla tych którzy jednak postanowili zostać w Irlandii, przedstawiamy kilka
pomysłów na wycieczki po Zielonej Wyspie. Jak również przybliżamy rządowy
program wsparcia sektora turystycznego.
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TEMAT GŁÓWNY

Powrotnik
- rady dla osób powracających do Ojczyzny
Przeprowadzka na stałe do Polski jest niewątpliwie dużym wyzwaniem i dla
wielu osób bardzo trudną decyzją. Tym trudniejszą, im więcej lat spędziło się na
emigracji. Dlatego też dla planujących ten krok, przedstawiamy garść przydatnych
informacji o sprawach, które dobrze jest załatwić jeszcze przed przeprowadzką.
Tak, by oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu po powrocie do Ojczyzny.

Konto bankowe
W przypadku posiadania
ir landzk iego k onta bank owego
istnieją zasadniczo dwie opcje:

MAGAZYNPOLONIJNY Z CORK

• Likwidacja konta bankowego
• Zachowanie konta bankowego ze
zmianą adresu korespondencyjnego
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Ta druga opcja na pewno jest
korzystniejsza dla osób, które nie mają
pewności, czy za jakiś czas nie wrócą
do Irlandii. W takim przypadku warto
sprawdzić, czy jego utrzymanie nie
będzie zbyt kosztowne. Najważniejsza
jest jednak zmiana adresu korespondencyjnego. W przeciwnym razie
ważne informacje mogą dostać się
w niepowołane ręce.

Sprawy związane
z nieruchomością
Załatwianie spraw związanych
z nieruchomością jest zależne od
stanu własności.
Osoby wynajmujące mieszkanie/
dom powinny wymówić umowę

najmu. Jeżeli powrót do Polski nie
zbiega się w czasie z wygaśnięciem
podpisanej umowy najmu, należy
postępować zgodnie z podpisanym
kontraktem. Czyli dać wypowiedzenie
z odpowiednim wyprzedzeniem najlepiej tak, by mieć potwierdzenie.
Brak zachowanego wymaganego
okresu wypowiedzenia może wiązać
się z dodatkowymi opłatami.
Osoby posiadające nieruchomość
muszą zdecydować, czy ją sprzedać
i definitywnie zakończ yć sprawy
w Irlandii, czy też może zdecydować
się na wynajem. Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów, najlepiej dokonać
sprzedaży jeszcze przed wylotem.
Natomiast decydując się na wynajęcie
nieruchomości najlepiej skorzystać z
wiarygodnej agencji pośredniczącej
w wynajmie mieszkań.

Wypowiedzenie umowy
o pracę
Składając wypowiedzenie o prace
należ y zachować umowny okres
wypowiedzenia, który jest zawarty

w kontrakcie. Brak kontraktu oznacza
okres wypowiedzenia z tygodniowym
wyprzedzeniem.

Rozwiązanie umów
z dostawcami mediów
Ważne jest, aby przed powrotem
do Polski rozwiązać umowy z dostawcami mediów (prąd, gaz, woda,
internet, TV Licence). Warto pamiętać
o takich detalach i uregulować przed
wyjazdem należne płatności, aby
uniknąć narastających odsetek. Bo te
przez firmę windykacyjną mogą być
również egzekwowane w Polsce.

Zawiadomienie
o zmianie adresu
Należy powiadomić o zmianie
adresu wszystkie instytucje, z których
otrzymuje się korespondencję.

Samochód
Posiadacze samochodu w Irlandii mają również o czym pomyśleć.
Najprostsz ym roz wiązaniem jest
ocz ywiście sprzedaż samochodu.
Przy takiej decyzji ważne jest, by

poinformować o transakcji firmę
ubezpieczeniową i poprosić o ewentualny zwrot nadpłaconego podatku.
Natomiast sprowadzenie samochodu do Polski wiąże się z kilkoma
formalnościami, o których zapomnieć
nie można i należ y je uzupełnić
jeszcze przed wyjazdem.

Rozliczenie z Revenue
i nadpłacony podatek

Uzyskanie formularza U1,
który jest potwierdzeniem
historii zatrudnienia

Samozatrudnienie

U1 jest to dokument, któr y
p o t w i e rd z a h i s to r i ę z a t r u d n i e nia w Irlandii. Posiadanie go ułatwia
w Polsce rejestrację w urzędzie pracy,
otrzymanie zasiłku, a także aplikację
o nową pracę.

Po zakończeniu pracy war to
sprawdzić, czy podatek nie został
nadpłacony i na koniec roku rozliczyć
się jeszcze w Irlandii (dotyczy osób,
które przebywały w Irlandii co najmniej 186 dni) .

Aby zamknąć działalność
gospodarczą należy wypełnić formularz i rozliczyć podatek.

Ubezpieczenie zdrowotne
po powrocie do Polski
Po powrocie do Polski z zamiarem
pobytu na stałe należy postarać się
o jak najszybsze wyrobienie ubez-

pieczenia zdrowotnego - dopisanie
do ubezpieczenia członka rodziny lub
zarejestrowanie w Urzędzie Pracy.
Osoby wracając z Irlandii do Polski w trakcie zwolnienia lekarskiego
cz y też urlopu macierz yńsk iego
powinny uzyskać dokument S1, który
jest potwierdzeniem ubezpieczenia z Irlandii i potwierdzeniem do
bezpłatnego korzystania z publicznej
służby zdrowia.
Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego funkcjonuje jedynie
w nagłych wypadkach, po opuszczeniu kraju pobytu stałego nie powinno
się jej już używać.

zródło: pixabay.com

Bezpłatne
podróże

po Irlandii - dla kogo?

UWAGA
Obecnie nie ma osobnej karty bezpłatnych przejazdów. Jeżeli ten rodzaj świadczenia jest przyznany
świadczeniobiorcy – na Karcie Usług Publicznych
(Public Service Card) umieszczony zostanie nadruk
z oznaczeniem kategorii w żółtym ośmiokącie
w lewym rogu karty.

Karta Bezpłatnych przejazdów
(Free Travel Card)

niepełnosprawnych w wieku poniżej 66 lat. Pozwala ona
na bezpłatne korzystanie ze środków transportu publicznego, licznych prywatnych linii autobusowych, promów,
a w niektórych przypadkach również samolotów. Istnieją
trzy kategorie Karty Bezpłatnych przejazdów:
• FT-P oznacza, że tylko ok aziciel ma prawo do
bezpłatnych przejazdów.
• FT+S oznacza, że współmałżonek, partner lub konkubent,
może podróżować za darmo z osobą uprawnioną (nie
może podróżować za darmo sam).
• FT+C oznacza, że osoba uprawniona nie jest w stanie
podróżować samotnie z powodów medycznych i potrzebuje osoby towarzyszącej (powyżej 16 roku życia).

Program ten umożliwia posiadaczom Kart bezpłatnych
podróży na przejazdy wszystkimi autobusami i pociągami
w Irlandii Północnej, za pomocą karty Senior SmartPass. Podobnie po siadacze kart z Irlandii Północnej są
uprawnieni do bezpłatnego podróżowania w Republice
Irlandii. Program uprawnia do bezpłatnych przejazdów
jedynie osobę, której imię i nazwisko widnieje na Karcie
Usług Publicznych. Posiadacze kart bezpłatnych przejazdów, którzy chcą skorzystać z programu All Ireland Free
Travel, muszą najpierw otrzymać kartę Senior SmartPass.
Aby otrzymać tę kartę, należy skontaktować się z lokalnym
centrum Intreo lub biurem pomocy społecznej i poprosić
o formularz FTNI1 (nie ma możliwości uzyskania tego
formularza online).

po Polsku • wydanie zima 2020

Program Darmowych
Karta bezpłatnych przejazdów to świadczenie dostępne podróży po całej Irlandii
dla osób, które ukończyły 66 lat oraz dla niektórych osób (All Ireland Free Travel Scheme)
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POLACY W IRLANDII

Polacy w Akcji
Nowa sytuacja związana z Covid - 19 zaskoczyła
wszystkich. Nie trzeba było jednak długo czekać
na inicjatywy, które zaczęła tworzyć Polonia na
Wyspach. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:
Kasia Pasik z Longford: Kasia
wolontariuszka przy pracy
Pasik , M agdalena Ruszaj i Kasia
COVID-19 wolontariusze ze Stowarzyszenia Midlands
Sochacka.
Polish Community w Irlandii podejmują wiele inicjatyw.
Maseczki szyte są codziennie i przekazywane członkom
Nie pozostają obojętni również w obliczu wyjątkowej sytuzespołu „Community Support Team”, który jest częścią
acji spowodowanej przez Covid-19,
W odpowiedzi na obecną, nadzwyczajną sytuację Midlands Polish Community, w celu ich dystrybucji wśród
wielu organizacji i instytucji w Midlands. Barbara
spowodowaną przez
Stachowska koordynuje dystrybucję maseczek
pandemię stowarw Longford, Wojtek Wróbel w Athlone, Dana Kierzyszenie podjęło wiele
nan w Mullingar i Joanna Kazek w Ballymahon.
działań mających
K iedy zapotr zebowanie na mask i
na celu pokazanie
znacznie wzrosło, stowarzyszenie rozpoczęło
solidarności oraz chęci
poszukiwanie dodatkowych ochotników do
współdziałania z lokalną
ich szycia i otrzymało fantastyczną pomoc
społecznością w tym
od Longford Volunteer Centre. Na początku
ciężkim czasie.
przy rozpowszechnianiu informacji o tej akcji.
Na
początku
Następnie miejscowe irlandzkie wolontariuszki
lock downu M idlands
przyłączyły się do zespołu i wsparły inicjatywę.
Polish Community
Ostatnio rozpoczęła się również produkutworz yło specjalną
cja kaftanów ochronnych dla personelu domów
polsko-angielską stronę
opieki oraz innych organizacji zajmujących się
inter netową i grupę
osobami starszymi i narażonymi na zakażenie.
n a Fa c e b o o k u , n a
Pracownicy An Post, Longford
Pierwsze partie kaftanów zostały przekazane
której publikowane są
pielęgniarkom z Public Health Nurses w Longnajważniejsze i najistotford oraz do Longford Medical Centre.
niejsze informacje od

MAGAZYNPOLONIJNY Z CORK

Stowarzyszenie Midlands Polish Community

6

rządu i władz lokalnych. Informacje dostępne w dwóch
językach zapewniają dostęp do najświeższych wiadomości
również tym, którzy nie mają biegłej znajomości języka
angielskiego.
Utworzono również oddzielny zespół „Community
Support Team”, który składa się z członków stowarzyszenia
rozmieszczonych w różnych lokalizacjach w Midlands,
takich jak: Athlone, Ballymahon, Mullingar, Longford.
Polacy z Midlands wyprodukowali i przekazali prawie
8000 maseczek wielokrotnego użytku dla wielu organizacji w swoim regionie. Inicjatywę tę rozpoczęła przed
Wielkanocą Magda Podsiadły z Athlone, a wkrótce potem
dołączyły do niej kolejne trzy polskie wolontariuszki

M

aseczki wielokrotnego użytku
trafiły do wielu beneficjentów, takich jak pielęgniarki z Public Health
Nurses w Longford i Athlone, Midlands Simon
Community, Meal on Wheels, St Christopher’s
Services Longford, LCRL, The Alzheimer’s
Society, Family Carers Ireland, Ballymahon Day Care Centrę, do placówek poczty
i bankow Credit Union oraz do domów opieki
w różnych lokalizacjach i osób prywatnych.

Stowarzyszenie otrzymało ogromne wsparcie od
lokalnych urzędów hrabstwa Longford i Westmeath.
Jak również od Polskiej Ambasady w Dublinie jako
część ogólnoświatowej akcji # Polonia4Neighbours
zainicjowanej przez polski rząd. Dzięki temu wsparciu
finansowemu stowarzyszenie mogło zakupić wszystkie
materiały potrzebne do produkcji masek i kaftanów.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować lokalnym
władzom i ambasadzie za to fantastyczne wsparcie.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy popierają
tę inicjatywę, wszystkim wolontariuszom szyjącym
maseczki i kaftany oraz wszystkim członkom naszego
zespołu ‘Community Support Team’, którzy koordynują
projekt. Ciesz ymy się, że możemy pomóc całej
społeczności podczas tego trudnego czasu pandemii.

Pracownice Laurel Lodge
Nursing Home, Longford

Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na stronie internetowej Midlands Polish Community
- www.polishcommunity.ie oraz na stronie na facebooku: Midlands Polish Community.
Tekst i zdjęcia Midlands Polish Community.

Polscy motocykliści z grupy Island Riders
Polscy motocykliści z grupy Island Riders nie pozostali
obojętni w obliczu wyjątkowej sytuacji. W czasach pandemii
wsparli irlandzki szpital St James jednorazowymi środkami
ochrony osobistej.

i zbierali najpotrzebniejsze rzeczy. Magazynowali je
w jednym miejscu, a następnie dostarczyli wszystko do
irlandzkich placówek.
Została również przeprowadzona zbiórka na Paypal
i w ciągu zaledwie 3 dni udało im się zebrać ponad tysiąc
euro. Za te pieniądze zakupiono fartuchy i maseczki FFP2
od producenta w Polsce i w niedługim czasie trafiły one
do Irlandii. Ponadto firma Auto Glym sprzedaje po cenach
hurtowych rękawiczki.
Do tej szlachetnej akcji włącz yli się nie tylko
motocykliści, ale również nasi rodacy niezwiązani z grupą.
Gratulujemy pomysłu i zaangażowania Pani
Gosi, Pani Karolinie i wszystkim wielbicielom
dwóch kółek oraz ludziom z wielkimi sercami,
którzy wspomogli akcję polskich motocyklistów
z grupy Island Riders.
Tekst i zdjęcia ze strony www.wirlandii.pl

Polacy w Cork
Bezprecedensowa sytuacja z epidemią wymusiła
na wielu instytucjach i organizacjach pozarządowych na
całym świecie konieczność dostosowania się do nowych
okoliczności.
Centrum Together-Razem, organizacja charytatywna
działająca na terenie Cork od wielu lat, została zamknięta
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Głównym pomysłodawcą tej oddolnej inicjatywy jest
Karolina Poslajko w kręgach motocyklowych znana jako
pani.z.gixa.
Pani.z.gixa na wewnętrznej grupie motocyklowej
wystąpiła z inicjatywą wsparcia irlandzkich szpitali
i uruchomiła lawinę dobrych serc.
Motocykliści zaplanowali, aby zebrać sprzęty sanitarne
i ochronne od zamkniętych na czas koronawirusa zakładów
pracy. Jak relacjonują uczestnicy akcji „większość firm bez
problemu przyłączyła się i chętnie pomogła.”
Przez 3 dni motocykliści z grupy Island Riders jeździli
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Na stronie Centrum Together-Razem można znaleźć:
• Przetłumaczony na język polski Poradnik HSE dotyczący
COVID-19
• Postery w języku polskim z HSE
• Wytyczne jak aplikować o specjalny zasiłek dla bezrobotnych

• Informacje o specjalnym wsparciu finansowym dla osób
starszych Age Action
Już 15 marca 20202 roku Centrum Together-Razem we
współpracy z Cork Migrant Centre uruchomiły program
wsparcia osób starszych i chorych „Niewidzialna Ręka”.
Celem programu, który trwa nadal, jest wspieranie osób
starszych, chorych i samotnych. Wolontariusze pomagają
zrobić zakupy, odebrać leki z apteki czy też po prostu
porozmawiać przez telefon. Program realizowany jest
przez Centrum Together-Razem według ściśle określonego
protokołu bezpieczeństwa.
Pomoc w podobnej formie realizuje również Polskie
Duszpasterstwo w Cork i wspaniali polscy księża ks. Kamil,
ks. Rafał, ks. Bartłomiej. Księża poprosili również swoich
parafian o przesłanie zdjęć, by w ten sposób być bliżej
wiernych w trakcie transmitowanych przez internet mszy.

Media dla Polaków i działania oddolne
Media polonijne stanowią duże wsparcie w przekazywaniu aktualnych informacji o tym, co się dzieje w Irlandii,
jak się zachowywać w czasie pandemii. Portale informacyjne, takie jak Nasz Głos Weekly, Magazyn Mir, Kierunekirlandia.eu czy nowy portal wIrlandii.pl informowały Polaków
w tym, co się dzieje się na Zielonej Wyspie i co dzieje się
w Polsce. Aktualne informacje to misja odpowiedzialności
mediów w tych trudnych czasach.
Oprócz działań koordynowanych przez różne organizacje polonijne należy również pamiętać o działaniach
samopomocowych. W mediach społecznościowych ludzie
wzajemnie można było natychmiast otrzymać odpowiedzi
na nurtujące pytania dotyczące spraw socjalnych w ramach
działającej od lat grupy Forum pomocy w sprawach socjalnych i urzędowych w Irlandii.
Wiele osób robiło zakupy starszym czy potrzebującym
sąsiadom. A wiele grup sąsiedzkich włączało się do akcji
szycia masek czy też pieczenia ciast dla służb medycznych.
Możemy być dumni z naszych Rodaków. Gratulujemy
zaangażowania i inicjatywy.

autor: Paulina Winiarczyk
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dla klientów, ale stworzyła nowe możliwości, aby nadal
pomagać Polakom w Irlandii.
Przede wszystkim stworzony został program TeleAsysty
i możliwość skorzystania z bezpłatnych porad socjalnych
oraz z psychoterapii online.
TeleAsysta obejmuje wykorzystanie komunikacji
elektronicznej, aby umożliwić pracownikom TogetherRazem łączenie się z osobami za pomocą interaktywnej
komunikacji wideo i audio na żywo. W skład wchodzą:
serwis terapeutyczny oraz serwis poradnictwa socjalnego
i tłumaczenia. Serwis dostępny jest pod linkiem: https://
together-razem.org/pl/teleasysta/
Lockdown i związana z nim izolacja niewątpliwie
wpływa na zdrowie psychiczne. Wychodząc naprzeciw
potrzebom Polaków Centrum Together-Razem umożliwiło
uzyskanie bezpłatnej terapii dla osób, które przeżywają
stres z powodu zamknięcia i mają inne problemy wywołane
obecną sytuacją.
Aby uniknąć problemów i niepotrzebnej dezinformacji
Centrum stworzyło specjalną zakładkę na stronie www.
together-razem.org ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi pandemii COVID-19.

Akademia Razem

zdjęcie z archiwum Akademii Razem

Już od pięciu lat uczniowie

Rodzicu! Czy Twoje dziecko jest już zapisane do
polskiej szkoły? Czy mieszkasz w hrabstwie Cork?
Ostatnia szansa by zapisać swoje dziecko na nowy rok szkolny
2020/2021 do Zespołu Szkół Społecznych Akademia Razem.
Posiadamy 5 oddziałów szkolnych w hrabstwie Cork w Cork,
Cobh, Clonakilty, Ballincollig i Midleton.
Uczymy dzieci czytać i pisać w języku polskim,
przedstawiamy kulturę, historię i geografię Polski.

Zadzwon 021 439 55 88 lub napisz
razemacademy@together-razem.org
Zapisy w godzinach pracy biura: Centrum Together-Razem:
Unit 2A, Kilnap Business Park, Old Mallow Rd, Cork.
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AKADEMIA RAZEM
ZAPRASZA

Akademii Razem w ramach nowoczesnej szkoły
polonijnej poznają polską historię, geografię i kulturę.
Dzięki innowacyjnemu, autorskiemu programowi nauczania, opartemu o podstawę programową MEN, dzieci
uczą się pisać, czytać i poprawnie posługiwać się mową
ojczystą. Zajęcia w Akademii Razem odbywają się w środku
tygodnia. Obecnie placówka składa się z pięciu oddziałów:
Ballincollig, Cobh, Clonakilty, Cork, i Midleton. W planach
jest dalszy rozwój szkoły. Sposób pracy z uczniami jest
dostosowany do dzieci dwujęzycznych, tak by umożliwić
uczniom opanowanie wiedz y wraz z umiejętnością
posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie
zdolności i zainteresowań poznawczych. Akademia Razem
jest szkołą zarejestrowaną w bazie placówek polonijnych
Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą i wpisaną
do rejestru placówek ORPEG. Uczniowie otrzymują legitymacje i świadectwa szkolne. Akademia Razem to nie
tylko szkoła, to swoistego rodzaju wspólnota. Wycieczki
i projekty integracyjne sprawiają, że uczniowie nie tylko
zdobywają wiedzę, ale też nowych przyjaciół, mając dzięki
temu możliwość spotykania się z innymi polskojęzycznymi
dziećmi.
Zapraszamy

zdjęcie z archiwum Akademii Razem
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Wirusy
w historii
ludzkości
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Ludzie walczą z wirusami tak długo, jak długo
istnieje człowiek. Natomiast
w miarę rozwoju nauki udaje
się ludzkości coraz lepiej
poznać wroga. A w rezultacie
stosować coraz to lepsze
środki zapobiegawcze.
Dzięki wysiłkom świata
nauki w przypadku niektórych
chorób wirusowych leki
przeciwwirusowe pomagają
chorym odzyskać zdrowie.
Wielu infekcjom udało się zapobiec dzięki wynalezionym szczepionkom. Jednakże zdolność
wirusa do mutacji, jak również
przypadkowość ich transmisji
ze świata zwierzęcego rysuje
przyszłość raczej jako ciągłą
walkę niż wygraną bitwę.
W przypadku tylko jednej
choroby - ospy prawdziwej dostępna wiedza i wieki badań
pozwoliły na jej całkowite
wykorzenienie i uwolnienie
świata od nowych przypadków.
W ostatnich dziesięcio
leciach dzięki nowoczesnym
technologiom wiadomo, że
wirusy się mutują nie tylko
w obrębie jednego gatunku.
Poniżej przedstawiamy
Państwu “najgorszych
zabójców”, w zależności
od prawdopodobieństwa
śmiertelności i/lub liczby osób,
które zmarły wskutek choroby
wywołanej wirusem.

Wirus Marburga
Naukowcy zidentyfikowali wirusa Marburga w 1967 r., kiedy doszło do niewielkich ognisk zachorowań wśród pracowników laboratoryjnych w Niemczech.
Pracownicy mieli kontakt z zakażonymi małpami importowanymi z Ugandy.
Symptomy wirusa Marburga są podobne do wirusa Ebola: wysoka gorączka
i krwawienie w całym ciele - co może prowadzić do wstrząsu, niewydolności
narządów i śmierci.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) śmiertelność w przypadku
epidemii w latach 1998-2000 w Demokratycznej Republice Konga, a także w 2005
r. W Angoli, wynosiła ona ponad 80%.

Wirus Ebola
Pierwsze znane epidemie wirusa Ebola u ludzi uderzyły jednocześnie
w Republice Sudanu i Demokratycznej Republice Konga w 1976 r. Ebola
rozprzestrzenia się poprzez kontakt z krwią, innymi płynami ustrojowymi lub
tkankami zakażonych ludzi lub zwierząt.
Naukowcy rozróżniają różne szczepy tego wirusa. Jeden szczep, Ebola
Reston, nawet nie wywołuje choroby. Jednak w przypadku szczepu Bundibugyo
wskaźnik śmiertelności wynosi do 50%, a według szczepu Sudan do 71%, według
WHO.

Wścieklizna
Choroba przenoszona jest że zwierząt na ludzi w bezpośrednim kontakcie.
Dzięki wprowadzeniu szczepionki przeciw wściekliźnie dla zwierząt domowych
w latach dwudziestych XX wieku, choroba uchodzi za niezwykle rzadką
w rozwiniętym świecie. Niestety zachorowalność na wściekliznę nadal pozostaje
poważnym problemem w Indiach i części Afryki.
Ludzkość ma szczepionkę przeciwko wściekliźnie a także przeciwciała,
które można podać osobie zainfekowanej przez chore zwierzę, by pomyślnie ją
wyleczyć. Jednak wg specjalistów wirusologów osoba, która nie otrzyma leczenia ma zerowe szanse na przeżycie.

Ospa prawdziwa
W 1980 r., dzięki ogólnodostępnym szczepieniom, Światowe Zgromadzenie
Zdrowia ogłosiło, że świat jest wolny od ospy prawdziwej. Ale wcześniej ludzie
walczyli z tą chorobą przez tysiące lat. Ryzyko śmiertelności w przypadku tej
choroby to 30%. Jednakże osoby, które przeszły tę chorobę miały głębokie trwałe
blizny na całym świecie, a często traciły również wzrok. Tylko w XX wieku ospa
zabiła 300 milionów ludzi.

Hantawirus
(wirus Sin Nombre - SNV)
Hantawirusowy zespół płucny (HPS) po raz pierwszy zyskał szeroką uwagę w Stanach Zjednoczonych.
W 1993 roku, kiedy zdrowy, młody Navajo i jego narzeczona mieszkający w rejonie Four Corners w Stanach
Zjednoczonych zmarli w ciągu kilku dni od wystąpienia
duszności. Kilka miesięcy później wirusolodzy wyodrębnili
hantawirus z odchodów myszy mieszkającej w domu jednej
z zarażonych osób. Wskutek zakażenia tym wirusem umiera
36% osób. Wirus nie jest przenoszony z jednej osoby na
drugą, ludzie zarażają się chorobą w wyniku zetknięcia
z odchodami zainfekowanych myszy.

Grypa
Według WHO podczas typowego sezonu grypowego
nawet 500 000 ludzi na całym świecie umiera na tę chorobę.
Ale czasami, gdy pojawia się nowy szczep grypy, następuje
pandemia z szybszym rozprzestrzenianiem się chorób
i często wyższą śmiertelnością.
Najbardziej śmiercionośna pandemia grypy, zwana
czasem hiszpańską grypą, rozpoczęła się w 1918 roku.
W ówczesnym czasie zachorowało ok. 40% światowej populacji. Zmarło około 50 milionów ludzi.
Problem z wirusem grypy jest taki, że bardzo szybko mutuje
i tym samym spędza z oczu sen wirusologom, którzy mają
świadomość, że to tylko kwestia przypadku, by powstał
szczep łatwo przenoszony między ludźmi i powodujący
wysoka śmiertelność.

Denga
Wirus dengi pojawił się po raz pierwszy w latach 50.
na Filipinach i Tajlandii i od tego czasu rozprzestrzenił
się w tropikalnych i subtropikalnych regionach globu.
Wraz z przenoszącymi ją komarami - prawdopodobnie
rozprzestrzeni się dalej w miarę ocieplania się świata.
Według WHO na chorobę wywołaną wirusem denga choruje
od 50 do 100 milionów ludzi rocznie. Chociaż śmiertelność
z powodu gorączki denga jest niższa niż w przypadku niek-

Rotawirus
Rotawirus jest wiodącą przyczyną poważnych chorób
biegunkowych u niemowląt i małych dzieci. Dzięki opracowanemu leczeniu i dostępnym szczepieniom dzieci
w rozwiniętym świecie rzadko umierają z powodu infekcji
rotawirusami. Choroba jest jednak zabójcą w krajach
rozwijających się.
WHO szacuje, że na całym świecie 453 000 dzieci
w wieku poniżej 5 lat zmarło w wyniku zakażenia rotawirusem w 2008 r. Kraje, które wprowadziły szczepionkę,
odnotowały gwałtowny spadek liczby hospitalizacji
i zgonów związanych z chorobą wywołaną tymi wirusami.

SARS-CoV
Według WHO wirus, który powoduje ciężki ostry zespół
oddechowy lub SARS, pojawił się po raz pierwszy w 2002
roku w prowincji Guangdong w południowych Chinach.
Choroba powoduje gorączkę, dreszcze i bóle ciała,
a często przechodzi w zapalenie płuc. SARS ma szacowaną
śmiertelność na poziomie 9,6% i jak dotąd nie ma zatwierdzonego leczenia ani szczepionki. Dobra wiadomość jest
taka, że nie ma także żadnych nowych przypadków SARS.

SARS CoV-2/Covid-19
SARS-CoV-2 należy do tej samej dużej rodziny wirusów
co SARS-CoV, znanej jako koronawirusy, i został po raz
pierwszy zidentyfikowany w grudniu 2019 roku w chińskim
mieście Wuhan.
Od momentu pojawienia się wirus zainfekowa
ł dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie. Eksperci
szacują śmiertelność nowego wirusa na poziomie 3%.
Jednakże skala jego rozprzestrzeniania się oraz brak
wiedzy na temat jego zwalczania wprowadził chaos na
całym świecie.
Artykuł na podstawie tekstu źródłowego
www.livescience.com
oraz informacji podanych poniżej w linkach:
https://www.medonet.pl
https://zdrowie.pap.pl
https://www.hse.ie
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Szacuje się, że 32 miliony ludzi zmarło na HIV od czasu
rozpoznania choroby na początku lat osiemdziesiątych.
Silne leki przeciwwirusowe umożliwiły ludziom życie
z HIV. Niestety choroba nadal niszczy wiele krajów o niskim
i średnim dochodzie, w których dochodzi do 95% nowych
zakażeń wirusem.
Pomimo zainwestowanych wielomilionowych środków
finansowych żadnej grupie badawczej nie udało się
opracować skutecznej szczepionki przeciw HIV.

tórych innych wirusów, wynosi 2,5%.
Szczepionka na dengę została zatwierdzona w 2019
r. przez amerykańska agencję ds. Żywności i Leków do
stosowania u dzieci w wieku 9–16 lat mieszkających
w obszarach, w których denga jest powszechna. Szczepionka jest stosowana tylko u osób z potwierdzoną historią
zakażenia wirusem. Ci, którzy wcześniej nie chorowali, mogą
zostać narażeni na rozwój ciężkiej dengi, jeśli otrzymają
szczepionkę.

autor: Ewa Ikwanty

HIV
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Leczenie uzależnień
Wiele osób uzależnionych
zastanawia się jak wygląda leczenie. Pod wpływem filmów czy seriali spojrzenie na terapię uzależnień
by wa często zafałszowane.
A u osoby uzależnionej budzi się
lęk i awersja. Zaczyna porównywać
się z bohaterami, czy alkoholikami
„spod sklepu” od razu dostrzegając
różnicę i zaprzeczając, że ma problem. Tymczasem warto zauważyć,
że uzależnienie to często choroba
ludzi wysoko funkcjonujących:
mających firmy, na stanowiskach
dyrektorskich, lekarzy, czy osób
z pierwszych stron gazet...
Tymczasem „Ci spod sklepu” są na
etapie fazy chronicznej uzależnienia
od alkoholu. A Ty lub ktoś z Twoich
bliskich może znajdować się w jednej
z trzech poprzedzających faz. Natomiast terapia nie polega na „praniu
mózgów ”, war to poznać jej cele
i możliwości wyjścia z nałogu.

MAGAZYNPOLONIJNY Z CORK

Jakie są założenia
leczenia?
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W terapii uzależnień, w jej fazie
wstępnej, duży nacisk kładzie się na
uświadomienie sobie przez klienta
problemu, jaki ma z piciem oraz
skali tego problemu w odniesieniu
do różnych sfer jego/jej życia tj.:
rodzina, praca, zdrowie, samopoczucie psychiczne, czas wolny, poczucie wartości, bliskość, przyjaźń czy
duchowość.
Jeżeli uzależniony jest tego problemu świadomy, wtedy jest gotowy do
wprowadzenia zmian w poszczególnych sferach życia.

zródło:
źródło: pixabay.com
pixabay.com

– czy rzeczywiście należy obawiać
się terapii uzależnień?

		 Na każdym etapie leczenia pracuje się nad motywacją do
zmiany, bądź ugruntowaniem tej
motywacji. Leczenie alkoholika to
próba znalezienia poczucia szczęścia
w różnych sferach życia, mimo naturalnych życiowych przeszkód - bez
konieczności zmiany świadomości
za pomocą substancji. Leczenie
uzależnień w ramach programu opiera
się na terapii grupowej dla osób
uzależnionych, w której uczestnicy
pracują nad poszczególnymi etapami
programu pod ok iem terapeuty
uzależnień oraz dzielą się swoimi
doświadczeniami, udzielają sobie
wzajemnie tzw. informacji zwrotnych.
To b a r d z o w a ż n y e l e m e n t
leczenia uzależnień. Ukształtowany
przez lata picia lub brania, trwania
w chorobie, styl myślenia na temat
otaczającego świata zaburza racjonalne postrzeganie siebie i otaczającej
rzeczywistości.
W ramach prac y grupowej,
w terapii uzależnień dostarczana jest
klientom wiedza, na czym polega

uzależnienie. Co robić, by sobie
pomóc i zdrowieć. Prowadzone są
również treningi służące zdobyciu umiejętności prz ydatnych
w trzeźwym życiu; np. jak odmawiać
picia, jak konstruktywnie radzić sobie
ze złością, smutkiem, lękiem itp.
Obok terapii grupowej ogromną
rolę odgrywają sesje indywidualne.
Podczas nich możesz rozmawiać
z terapeutą uzależnień o trapiących
Cię problemach, wątpliwościach,
sprawach, o któr ych z różnych
względów nie chce rozmawiać podczas zajęć grupowych.

Czy więc naprawdę podczas
leczenia uzależnień nie
trzeba się niczego bać?
Otóż każda terapia uzależnień,
nawet ta najlepsza, najbardziej
nowoczesna, w ośrodku o najlepszej renomie jest obarczona jedną
zasadniczą wadą. TERAPIA NIE
DZIAŁA SAMA, a terapeuta nie ma
czarodziejskiej różdżki.

źródło: pixabay.com

Terapia po polsku
w Cork w Poradni U-Clinic
W Poradni U-Clinic w Centrum
Together-Razem
prowadzimy zintegrowane usłu
gi terapeutyczne
dla Polaków:

psychoterapię indywidualną
, grupową
terapię par i małżeństw
psychoterapię uzależnienia
i współuzależnienia, DDA
detoksykacyjną akupunkturę
ucha

Usługi dostępne dla polskich
i wschodnio-europejskich mig
rantów.

ww w. uc lin ic. inf o

Poradnia U-Clinic jest projektem
Centrum Together-Razem

Projekt wspierany ﬁnansowo
przez HSE Drug & Alcohol Servi
ces

Together-Razem Centre, Unit
2A, Kilnap
Business Park, Mallow Rd, Cork
021 4395588 / uclinic@togetherrazem.org
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Aby zdrowieć z uzależnienia potrzebny jest duży wkład
pracy nad sobą, współpraca z terapeutą,innymi osobami
w grupie, którzy chcą zdrowieć itp.
Warto to sobie uświadomić już na starcie, a nawet jeszcze
przed nim. Poza tym, podczas terapii uzależnień klient powinien być przygotowany na to, że nie zawsze będzie czuł się
przyjemnie i komfortowo. Podczas terapii dużo się dzieje.
Ujawniane są zdarzenia skrywane nieraz całe lata, ludzie
wreszcie pozwalają sobie na uwalnianie silnych emocji.
Uświadomienie sobie faktu, że tak naprawdę to oni sami
w znacznym stopniu są odpowiedzialni za swoja obecną
sytuację życiową jest bolesnym i trudnym przeżyciem.
Ale cz y leczenie większości chorób wiąże się
z przyjemnością? Otóż nie. W wielu przypadkach są to
bolesne i nieprzyjemne zabiegi, prowadzące wszakże do
zdrowia. Z terapią uzależnień bywa podobnie.
Z drugiej strony jednak wielu pacjentów wspomina, że
właśnie podczas terapii uzależnień spotkali się często po raz
pierwszy w życiu ze zrozumieniem, akceptacją, życzliwością.
Uważają, że poradnia była pierwszym miejscem, gdzie ich
nie obrażano, nie krytykowano, nie obwiniano, tylko traktowano z szacunkiem.
Jest jeszcze jedna obawa, którą często zgłaszają ludzie
uzależnieni przed podjęciem decyzji o leczeniu: czy dam
radę?”
Ta obawa też bierze się ze stereotypów na temat leczenia i przekonania, że podczas terapii uzależnień dzieją się
jakieś straszne rzeczy. Nierzadko też źródłem tych obaw
są zadawnione kompleksy na temat swoich rzekomych
niskich możliwości intelektualnych. Tymczasem w nowoczesnych programach terapeutycznych następują zmiany.
Są one dostosowywane do możliwości pacjentów i tak
indywidualizowane, by każdy, jeżeli wyraża taką chęć,
mógł z nich skorzystać.
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Leczenie alkoholika w terapii
ambulatoryjnej, czyli „dochodzącej”
Zaletą tego rodzaju leczenia alkoholizmu jest to, że
możesz w nim brać udział nie rezygnując z ważnych dla
swojego życia obowiązków. Możesz pracować, być ze
swoja rodziną itp.ta ścieżka leczenia wymaga jednak czasu
i zaangażowania przez około 12 miesięcy programu. W tym
czasie odbywają się dwugodzinne zajęcia grupowe oraz
indywidualne spotkania z terapeutą.
Pogodzenie zajęć z życiem codziennym może być uciążliwe,
ale jest konieczne, aby widzieć pożądane efekty.
Ogromną zaletą leczenia w systemie ambulatoryjnym
jest możliwość bezpośredniego wdrażania w życie nabytej
wiedzy i umiejętności.
Wadą natomiast to, że wciąż będziesz narażony na pokusy
życia codziennego związane z piciem, z którymi przynajmniej w pierwszych tygodniach leczenia może być ci trudno
sobie poradzić.
Z tej oferty można skorzystać w Poradni U-Clinic
działającej od 2013 w ramach Centrum Together-Razem.

Leczenie alkoholika w systemie
stacjonarnym „zamkniętym”

MAGAZYNPOLONIJNY Z CORK

Inną możliwością jest leczenie w placówk ach
stacjonarnych. Leczenie w takim systemie zależy od programu
placówki i trwa od 6 do 8 tygodni. Zaletą skorzystania z tego
rodzaju oferty jest możliwość skupienia się wyłącznie na
sobie i możliwość intensywnej pracy w oderwaniu od trosk
i problemów codziennego życia. Mniejsze ryzyko trudnych
do odparcia pokus.
Wadą jest rozłąka z rodziną,konieczność oderwania
się od pracy zawodowej oraz fakt, że większość wiedzy
i umiejętności z racji specyfiki tego rodzaju terapii przerabiasz
głównie teoretycznie.
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Kolejnym etapem leczenia uzależnienia w tym systemie jest kontynuowanie go programach ambulatoryjnych,
a więc np. w programie pogłębionym w Poradni U-Clinic
w Cork.

Leczenie alkoholika w oddziale dziennym,
„ terapia pół zamknięta”
Pośrednią, ale i stosunkowo najrzadziej spotykaną formą
są tzw. oddziały dzienne. Zajęcia w tej formule przebiegają
z podobną intensywnością, co w ośrodku stac jonarnym,
czyli codziennie 8 godzin przez 6 do 8 tygodni. Z tą różnicą,
że po zajęciach pacjent ma możliwość wrócić do domu
Po tej formie leczenia uzależnień dalsze leczenie
alkoholika również powinno się odbywać w programach
ambulatoryjnych.

A co dalej?
Warto wiedzieć, że terapia podstawowa w poradni, na
oddziale stacjonarnym, czy oddziale dziennym to dopiero
początek drogi.
Nie wyzdrowieje się w 6 albo 8 tygodni czy nawet
w kilka miesięcy z choroby, której rozwój trwał latami. Tak
jak w innych przewlekłych schorzeniach po okresie leczenia
następuje okres rehabilitacji.
Innymi słowy człowiek uzależniony powinien po
zakończeniu podstawowego programu pozostawać
w programie pogłębionym jeszcze przez około 1,5 do 2 lat.
W tym okresie pacjenci już z mniejszą intensywnością
spotkań pracują nad utrwaleniem umiejętności potrzebnych do utrzymania abstynencji, uczą się zapobiegania
nawrotom choroby. Mają także możliwość porozmawiania
o swoich problemach oraz dzielenia się troskami codziennego życia z życzliwymi, wykwalifikowanymi terapeutami
uzależnień.

Poradnia U-Clinic oferuje po polsku:
• Program terapii uzależnień
• Terapię dla osób współuzależnionych
• Wsparcie dla osób DDA i dla rodzin dysfunkcyjnych
• Aurikuloterapię
• Terapia ONLINE - Nowość

Terapia w języku polskim
i po godzinach dla Polaków.
Z powodu COVID-19 wszystkie programy
odbywają się tymczasowo ONLINE, osoby
z całej Irlandii mogą się rejestrować.

Zadzwoń 021 4395588 do nas lub napisz
email info@together-razem.org
albo zarejestruj się poprzez system
TELEASYSTA na stronie www.together-razem.org

autor: Barbara Tarczak

Rodzaje leczenia uzależnień

Podróże

Staycation
- czyli wakacje w Irlandii

źródło: www.unsplash.com

Wiele osób zmęczonych stresem i lockdownem w czasie pandemii COVID- 19 marzy
o odpoczynku. Nie wszyscy jednak zdecydują się na wyjazdy w tym roku. Motywacja
do spędzenia urlopu w ramach Staycation może okazać się również nowy program
rządowy Stay and Spend. Dla tych, którzy chcą ten czas wykorzystać na zwiedzanie
Zielonej Wyspy mamy kilka ciekawych propozycji.

Gougane Barra

Drombeg
Krąg kamieni w Drombeg, który pochodzi z epoki brązu, najpewniej funkcjonował jako miejsce przeznaczone do rytuałów.
Drombeg Stone Circle jest też nazywany Ołtarzem Druida. Krąg zbudowano z lokalnego piaskowca, z oryginalnych 17
kamieni pozostało do dziś 13. Został usytuowany na wzniesieniu, z którego rozciąga się piękny widok. Koło kręgu widnieją
dwie pozostałości po budowlach, które najpewniej niegdyś służyły jako miejsca do przygotowywania posiłków. Jest tam
prostokątny basen wypełniony deszczówką. Była to starożytna kuchnia: do basenu z wodą wrzucano rozgrzane kamienie,
które doprowadzały wodę do wrzenia i w ten sposób gotowano mięso.
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źródło: www.unsplash.com

Park w Gougane Barra to aż 137 hektarów wyjątkowo pięknej zieleni. Znajduje się w dolinie między górami Sheehy,
z których można podziwiać zapierający dech w piersiach widok na jezioro. Jest to też dom mnóstwa zwierząt i roślin,
między innymi dwudziestu różnych gatunków drzew. Na wyspie na jeziorze Gougane Barra, gdzie kiedyś znajdował się
katolicki klasztor św. Finbarra, mieści się kościółek, który został wybudowany pod koniec dziewiętnastego wieku. Ta urocza
kaplica, słynie z malowniczego położenia i bogato zdobionego wnętrza. Dlatego też jest popularnym miejscem sesji
nowożeńców,
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źródło: www.pixabay.pl

Rock of Cashel

źródło: www.unsplash.com

Rock of Cashel to wzgórze, na którym znajduję się zbiór średniowiecznych budynków, między innymi wieża pochodzącą
z dwunastego wieku, katedra wybudowaną w trzynastym wieku i piętnastowieczny zamek. Budowle są otoczone cmentarzem z wieloma największymi i najbardziej znanymi krzyżami w Irlandii. Według legendy Rock of Cashel powstał gdy św.
Patryk wygonił diabła z jego jaskini, a ten ze złości odgryzł kawałek skały i wypluł go nieopodal, tworząc to wzniesienie.
Budynki w Rock of Cashel są jednymi z najbardziej podziwianych przykładów sztuki celtyckiej na świecie.

Glendalough
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Kylemore Abbey
Zamek w Kylemore został wybudowany jako prywatną posiadłość przez Mitchell’a Henry’ego. W 1920 roku opactwo
zostało sprzedane zakonowi benedyktynek, które dzięki darowiznom odrestaurowały to miejsce. Do 2010 roku była
tam ekskluzywna międzynarodowa szkoła żeńska prowadzona przez siostry zakonne. Budynek jest otoczony pięknym,
wiktoriańskim ogrodem, który jest otwarty dla gości. Na terenie opactwa znajduje się piękny neogotycki kościół i mauzoleum Mitchell’a Henry’ego oraz jego żony.

autor: Paulina Winiarczyk
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źródło: www.unsplash.com

Glendalough to urokliwa dolina w hrabstwie Wicklow. Słynie ona z trzydziesto metrowej wieży i ruin średniowiecznych
zamków. Miejsce to powstało, gdy lodowiec osadził materiał skalny, zwany moreną wzdłuż łęku. Glendalough to prawdziwy raj dla wielbicieli przyrody i ornitologów - można znaleźć tam wiele rzadkich gatunków ptaków. Warto obejrzeć też
zjawiskowy wodospad, który tworzy rzekę Poulanass. Nazwa tego miejsca oznacza “dolina dwóch jezior”, ponieważ poza
niezwykłymi zabytkami, można tam też obejrzeć dwa ogromne zbiorniki wodne.

źródło: pixabay.com

Upewnij się, że zachowujesz
wsz ystk ie rachunk i i informacje
o rezer wacji. Zwłaszcza jeśli
rezerwujesz z wyprzedzeniem na
październik.

EUR zapewni ulgę podatkową
w wysokości 60 EUR. A wydatki
w wysokości 625 EUR (lub więcej)
umożliwią Ci uzyskanie maksymalnej ulgi podatkowej w wysokości
125 EUR.

Co musi zrobić firma, aby
skorzystać z programu?
A by z a k w a l i f i k ow a ć s i ę d o
programu, usługodawc y muszą
świadczyć kwalifikujące się usługi
i zarejestrować się w Ur zędzie
Sk arbowym jako podatnic y VAT.
Jak również posiadać aktualne
zaświadczenie o rozliczeniu podatkowym
Ta o i s e a c h , M i c h e á l M a r t i n
wspomniał, że ulga podatkowa będzie
administrowana za pośrednictwem
aplikacji, ale informacja ta nie została
jeszcze potwierdzona.

Przykład:
Jeśli wydasz 100 EUR, będziesz
kwalifikować się do ulgi podatkowej w wysokości 20 EUR. 300

Ulga turystyczna “Stay and Spend”,
to pomysł irlandzkiego rządu na
motywowanie mieszkańców Zielonej
Wyspy do spędzania wolnego czasu
lokalnie.
W ramach ulgi podatk owej
Stay and Spend (część pakietu Jobs
S t i m u l u s ) w p row a d zo n e j p r ze z
rząd w celu wsparcia sektora hotelarskiego, ogłoszonej w zeszłym
miesiącu można ubiegać się o zwrot
do 125 EUR na osobę w postaci ulg

podatkowych. Zwrot będzie można
odzyskać przedstawiając rachunki za
zakwaterowanie i jedzenie w restauracjach w Irlandii (oprócz alkoholu).
Nowa ulga podatk owa Stay
and Spend będzie obowiąz ywać
od roku podatkowego 2020. Osoby
fizyczne będą miały prawo do ulgi
p o d a t k o we j w w y s o k o ś c i 2 0 %
kwalifikujących się wydatków na
zakwaterowanie, wyżywienie i napoje
bezalkoholowe poniesionych od 1
października 2020 r. Do 30 kwietnia
2021 r. (z zastrzeżeniem określonych
ograniczeń i warunków).
Indywidualni podatnicy mogą
ubiegać się o ulgę, jeśli wydadzą co
najmniej 25 EUR na kwalifikujące się
usługi u kwalifikującego się dostawcy.
Warunkiem odzyskania pieniędzy
będzie przedstawienie potwierdzenia
wydatków wraz z wnioskiem.
Maksymalna ulga podatkowa
dostępna dla osoby fizycznej wynosi
125 EUR. W prz ypadku wspólnie
rozliczającej się pary maksymalna
kwota wyniesie 250 EUR przy wydaniu
min 1250 EUR.
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Jak mogę ubiegać
się o zwrot?

autor: Ewa Ikwanty

Ulga turystyczna
“Stay and Spend”
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Finał projektu seniorskiego
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12 lipca w siedzibie organizacji
Centrum Together-Razem w Cork
odbyło się oficjalne zakończenie
programu #Sur fującySeniorz y
z rozdaniem certyfikatów ukończenia
oraz z prezentacją ulotk i prz ygotowanej w trakcie projektu “Wsparcie socjalne w pigułce”.
“#SurfującySeniorzy” to program,
którego celem było przybliżenie
osobom starszym możliwości
posługiwania się coraz częściej
obecnymi w nasz ym ż yciu
smartfonami oraz serwisami
usług online.
Program rozpoczął się we
wrześniu 2019 roku i był realizowany w Dublinie w polskiej
bibliotece Biblary oraz w Cork
w Centrum Together-Razem.
W pierwszej fazie projektu
uczestnicy wzięli udział w warsztatach z praktycznej obsługi smartfonów/komputerów. W tym zakresie
w projekt zaangażowana była także
irlandzka organizacja dla seniorów
Age Action.
Program obejmował również cykl
zajęć związanych z możliwościami
rządowych serwisów online takich
jak mygovid.ie czy e-puap. Następnie
uczestnikom zostały prz ybliżone
zagadnienia dot yczące szerok o
pojętego prawa socjalnego w Irlandii.
Do rozpropagowania wiedzy uzys-

kanej w trakcie zajęć uczestnicy
wykorz ystywali środki masowego
przekazu, przede wszystkim Internet. Wszystko po to, by informacje
w języku polskim, ważne dla seniorów,
dotarły do najdalsz ych zakątków
Irlandii. Finalnym i trwałym rezultatem programu jest ulotka “Wsparcie
socjalne w pigułce”, w której znaleźć

Wojciech Białek z ramienia organizacji
podziękował uczestnikom programu
#Sur fujacySeniorz y za ich pracę
i wkład wniesiony w powstanie ulotki.
Ewa Ikwanty, która koordynowała
projekt podczas spotkania dziękowała
wszystkim za współpracę i wyraziła
nadzieję na udział wszystkich w kolejnym programie prz ygotowanym
przez organizację.
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia
programu. Na wszystkich czekał
również słodki poczęstunek.
Spotkanie było również okazją,
aby porozmawiać o nowym
programie, który będzie realizowany od września, a jego
główną ideą będzie promowanie
wolontariatu wśród osób
starszych.

można informacje między innymi
o systemie opieki zdrowotnej w Irlandii, pomocy społecznej oraz systemie
emerytur. W ulotce ponadto zawarte
są aktualne stawki zasiłków, kryteria
dochodowe przydatne wielu rodzinom mieszkającym w Irlandii.
Spotkanie podsumowujące
z seniorami, ze względu na procedury
związane Covid-19 przebiegało nieco
inaczej niż zwykle, zachowane były
dystans społeczny oraz zakrycia twarzy, ale nikogo nie opuszczał humor.

Więcej informacji o now ym
programie już niebawem.
Ulotk a w formacie PDF jest
dostępna do pobrania dla każdego
na stronie www.together-razem.
org w zakładce „Publikacje”, a wersję
papierową można już otrz ymać
w biurze Centrum Together-Razem,
Unit 2A, Kilnap Business Park, Old
Mallow Rd, Blackpool, Cork oraz
w wybranych polskich sklepach na
terenie hrabstwa Cork.

autor: Ewa Ikwanty
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#SurfującySeniorzy

źródło: pixabay.com

Wolontariat

- Co to jest?

nie istniałoby w ogóle bez wsparcia
wolontariuszy.

Dlaczego warto?
Każdy wolontariusz ma swoje
własne powody, dla których wspiera
potrzebujących.
Wielu irlandzkich rezydentów,
dla których angielski nie jest językiem
ojczystym, próbuje w ten sposób
poprawić swoje umiejętności
komunik ac yjne. Wolontariat jest
także doskonała okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego,
podszlifowania swoich umiejętności
lub nabycia nowych. Dla wielu jest
to forma spędzania wolnego czasu
i poznawania nowych ludzi. Często
wspieramy jakąś inicjatywę, ponieważ
wierzymy w potrzebę jej istnienia,
chcemy dać coś od siebie. Wiele osób
znalazło też płatne zatrudnienie
w organizacjach, z którymi zaczęło
swoja wolontariacką przygode.

‘Każdy ma coś, co może dać innym’
– to słowa wypowiedziane przez
Barbarę Bush (żonę byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, George
H.W. Busha). Mogą być one swoistą
definicją wolontariatu.
Każdy z nas ma przecież jakiś
bezcenny dar, dzięki któremu może
pomagać potrzebującym. Jedni mają
nabytą przez lata wiedzę lub praktyczne umiejętności, inni cierpliwość.
Jeszcze inni po prostu czas i chęci.
Często nawet nie musimy
wychodzić z domu, aby wesprzeć
jak ąś organizację char ytat y wną
i osoby, korzystające z jej pomocy.
Współczesna technologia pozwala
nam na wiele form wir tualnego
wolontariatu.
Przed rozpoczęciem wolontariatu zastanówmy się, co możemy
zaoferować innym, jaką ilością wolnego czasu dysponujemy i jakie są nasze
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Chęć udzielania pomocy jest
naturalna dla gatunku ludzkiego
i tow a r z y s z y n a m o d s a m e g o
początku naszego istnienia. Jeśli
wspieramy osoby (ale także zwierzęta
i środowisko naturalne) spoza naszej
rodziny i grona przyjaciół, robimy to
nieodpłatnie i dobrowolnie w naszym
wolnym czasie, to możemy nazwać się
wolontariuszami.
Wolontariat nie rozwijał się jednakowo w różnych częściach świata
i nawet w obecnych czasach jego
tradycja w krajach europejskich jest
bardzo zróżnicowana.
W Irlandii kultura niesienia pomocy jest zakorzeniona bardzo głęboko.
Irlandzcy obywatele i rez ydenci
wspierają innych na wiele sposobów,
bardziej lub mniej formalnie, w kraju
lub poza jego granicami.
Wiele organizacji pozar zadowych i grup charytatywnych nie
funkcjonowaloby tak efektywnie lub
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Przykłady działań wolontariackich
w Centrum Together Razem “Biblioteka dla pacjenta”

Jak to działa?
K ażda osoba zainteresowana
wolontariatem i chcąca skorzystać
z pomocy Cork Volunteer Centre
w znalezieniu odpowiedniej roli
dla siebie, proszona jest najpierw
o zarejestrowanie się na stronie volunteercork.ie. Po rejestracji możliwa jest
opcja wyszukiwania dostępnych ról
online lub umówienie się na spotkanie
(w obecnej sytuacji telefonicznie
lub przez aplikacje Zoom) z jednym
z członków zespołu. Jest również
możliwość odbycia konsultacji po
polsku. Osoby, które nie czują się
najlepiej w rozmowie po angielsku

po zarejestrowaniu się na stronie
proszone są o przesłanie maila na
adres gosia@volunteercork.ie).
Na stronie Cork Volunteer Centre
można znaleźć średnio 300 dostępnych
ról na terenie hrabstwa. Organizacje
szukają wsparcia w różnych aspektach
swojej działalności (social media,
pomoc w sklepach charytatywnych,
ogrodnictwo, nauczanie, praca ze
zwierzętami I wiele innych).
Zapraszamy do kontaktu

REKLAMA

MAGAZYNPOLONIJNY Z CORK

Książki dla polskich pacjentów
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Pomóż nam zbudować małą i otwartą dla wszystkich
bibloteczkę w Mercy University Hospital z polskimi
książkami od Ciebie.
Więcej informacji: info@together-razem.org
W imieniu grupy Aktywnych Seniorów zapraszamy polskich
pacjentów do “częstowania” się książkami, a polską
społeczność zachęcamy do wstawienia kilku książek od czasu
do czasu na biblioteczne półki :)

autor: Małgorzata Waldowska

oczekiwania od pracy wolontariackiej.
Świadomość nasz ych możliwości
i nadziei związanych z wolontariatem,
pomoże nam osiągnąć wysoki poziom
satysfakcji z wykonywanego zajęcia.
Osoby mieszkające w hrabstwie
Cork i szukające dla siebie działalności
wolontariack iej, mogą bezpłatnie
skorz ystać z usług Cork Volunteer
Centre. Jest to kilkuosobowa organizacja współpracująca z ponad 600
organizacjami pozarządowymi i małymi
grupami charytatywnymi na terenie
całego hrabstwa, pomagająca im
znaleźć odpowiednich wolontariuszy
i oferująca im odpowiednie szkolenia.

Centrum Together Razem zaprasza osoby
w wieku 60 plus do uczestnictwa w projekcie
“Mówię po Polsku. A jaka jest Twoja supermoc?”
Głównym celem projektu
jest aktywizacja społeczna
i edukacyjna osób
starszych.
Nasza akcja adresowana jest
w szczególności do seniorów z Cork
i okolic. Celem projektu jest poprawienie świadomości osób starsz ych
na temat możliwości wolontariatu
i integracji w środowisku lokalnym
poprzez wykorzystanie posiadanych
umiejętności języka polskiego oraz
wiedzy o kulturze i tradycji polskiej.
Zadaniem projektu jest włączenie

osób starszych do aktywnego pełnienia
ról obywatelskich w społeczności
polonijnej. Chcemy, aby osoby starsze
miały możliwość przekazania swojej
ż yciowej wiedz y i doświadczenia
urodzonym i wychowanym w Irlandii
dzieciom polskiego pochodzenia.
Projekt obejmuje pr zeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych
dotyczących, pierwszej pomocy, faz
roz wojowych dzieck a, problematyki dwujęzyczności oraz możliwości
wykorzystania swoich umiejętności
w ramach wolontariatu w szkole
polonijnej.

Uczestnic y projektu zostaną
objęci szkoleniami w zakresie pedagogiki i dydaktyki oraz indywidualnymi usługami doradczymi. W wyniku
p ow y ż s z yc h d z i a ł a ń u c ze s t n i c y
projektu przy współpracy z koordynatorem przygotują konspekty lekcji,
na podstawie których będą mogli
poprowadzić lek cje poglądowe
w szkołach polonijnych.
Realizacja projektu będzie odbywała
się hybrydowo - zarówno online jak
i stacjonarnie.

REKLAMA

Jeśli więc masz minimum 60 lat, mieszkasz
w hrabstwie Cork, jesteś gotowy spotykać się co sobotę i AKTYWNIE
spędzać czas to zapraszamy Ciebie do dołączenia do grupy

Aktywni Seniorzy
Razem
1. Mamy specjalnego opiekuna-instruktora, który koordynuje wszystkie
programy i dba o dobrą atmosferę oraz realizowanie celów
programowych.
2. Każdy program ma swoje założenia, cele i finalne zakończenie.
3. Nasze programy edukują, dostarczają przydatną wiedzę i są
profesjonalnie przygotowane.
4. W ramach naszych programów podróżujemy, poznajemy wiele nowych
osób uczymy się o Irlandii i dzielimy naszymi polskimi tradycjami
z irlandczykami.

tu:

Zapras

ontak
k
o
d
y
zam

Ewa Ikwanty
Koordynator Projektu

e.ikwanty@together-razem.orgt
Together-Razem Centre
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, Mallow Rd, Cork
Phone: 021 4395588
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Dlaczego warto wybierać nasze programy?
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Jest nas 60 milionów
NAGRODA IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO DLA
DZIENNIKARZY I MEDIÓW SŁUŻĄCYCH POLONII

MAGAZYNPOLONIJNY Z CORK

Laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Macieja
Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii
zostali dziennikarze i redakcje z Włoch, Stanów Zjednoczonych i Polski. Jury wybrało zwycięzców spośród
pięćdziesięciu zgłoszeń.
W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy
polonijne nagrodę przyznano Annie Kluz-Łoś za cykl
publikacji „Na wschód od zachodu” emitowanych w Radiu
Kraków.
W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na
temat Polski, Polaków i Polonii laureatką jest Vanessa
Gera, korespondentka Associated Press w Polsce, którą
nagrodzono za stałe, obiektywne, docierające do milionów
odbiorców na całym świecie informowanie o naszym kraju.
W k a t e g o r i i re d a k c j a m e d i u m p o l o n i j n e g o
uhonorowano portal „Polacy we Włoszech” (polacywewloszech.com) – za stworzenie i prowadzenie wyłącznie siłami
korespondentów wolontariuszy z wielu regionów Włoch,
niezależnego nowoczesnego portalu informacyjnego dla
Polaków we Włoszech, będącego jednocześnie źródłem
informacji o włoskiej Polonii.
W kategorii dziennikarz medium polonijnego nagrody
nie przyznano.
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Jury zdecydowało także o przyznaniu pozaregulaminowego wyróżnienia Wydawnictwu Czarne za publikację
trzech ważnych i wartościowych książek reportażowych:
„Pożytki z katorgi” Wojciecha Lady, „Głosy. Co się zdarzyło
na wyspie Jersey” Dionisiosa Sturisa i Ewy Winnickiej oraz
„Polanim. Z Polski do Izraela” Karoliny Przewrockiej-Aderet.

Przedstawicielka portalu
“Polacy we Włoszech”
Agnieszka B. Gorzkowska

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy
i mediów służących Polonii powstała z inicjatywy Press
Club Polska, Jakuba Płażyńskiego, Prezydentów Gdańska,
Gdyni i Sopotu oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.
Wręczenie nagrody odbędzie się w Muzeum Emigracji
w Gdyni. Data uroczystości zostanie ustalona po unormowaniu się sytuacji epidemicznej.
Laureatów wyłoniło jury w składzie: Jakub Płażyński
(przewodniczący jury), Jarosław Gugała (Polsat), Jerzy
Haszczyński („Rzeczpospolita”), Małgorzata Naukowicz
(Polskie Radio), Krzysztof Rak (dziennikarz, publicysta) oraz
Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor Muzeum Emigracji
w Gdyni, sekretarz jury).
Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego honorowana jest
praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją
jej inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby
i dokonań Patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody
gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu
RP, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, człowieka
o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na
Polskę i świat.
Zdjecia Krzysztof Mystkowski / Press Club Polska
Tekst http://nagrodaplazynskiego.pl/

Centrum Together - Razem

organizacja pożytku publicznego założona w roku 2006
Psychoterapia po polsku, Kursy języka angielskiego, Tłumaczenia, Porady Socjalne i Prawne,
Szkoła polska dla dzieci - Akademia Razem
Zdrowie psychiczne
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PROMUJEMY INTEGRACJĘ

JESTEŚMY TOGETHER! JESTEŚMY RAZEM!
Nasza strona www.together-razem.org
Polub nas na Facebooku www.facebook.com/together.razem
Śledź nas na Twitterze @TogetherRazem i Instagramie Togetherazem
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Centrum Together - Razem
Unit 2A, Kilnap Business Park
Mallow Rd, Blackpool, Cork
+353 21 4395588
info@together-razem.org

WSPIERAMY

UCZYMY

Poradnictwo socjalne i prawne

DORADZAMY

Działamy w czterech obszarach:
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