Relacja z udziału Pani Poseł na Sejm Małgorzaty Zwiercan
Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
w uroczystościach z okazji 30-lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS“
oraz konferencji szkoleniowej
pt. „Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień i HIV/AIDS.
Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność społeczna“

6 czerwca 2019 r. Pani Poseł Małgorzata Zwiercan Przewodnicząca Parlamentarnego
Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień wzięła udział w uroczystościach
jubileuszowych 30-lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”, które odbyły się w
Wandzinie, gmina Człuchów, na terenie prowadzonej przez Stowarzyszenie EKO „Szkoły Życia”.
Wydarzenie to zostało zainaugurowane konferencją naukową zatytułowaną „Aktualne wyzwania w
obszarze problematyki uzależnień, HIV/AIDS i HCV. Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność
społeczna”. W trakcie konferencji poruszone zostały m.in. takie zagadnienia jak aktualne
wyzwania lecznictwa uzależnień, znaczenie superwizji dla zespołów terapeutycznych, metody i
programy zdrowotne HIV, AIDS i HCV.
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Kuczewski otworzył część
oficjalną Jubileuszu 30-lecia,
witając przybyłych gości,
wśród których obok Pani
Poseł Małgorzaty Zwiercan
zasiedli Podsekretarz Stanu
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ds. AIDS dr Anna Marzec–Bogusławska, Kierownik Kliniki PUM, Klinika Chorób Zakaźnych w
Szczecinie prof. Miłosz Parczewski, asystent Pani Poseł Małgorzaty Zwiercan przy
Parlamentarnym Zespole ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień dr Włodzimierz Wieczorek
oraz wielu przedstawicieli instytucji państwowych, władz samorządowych, ośrodków profilaktyki i
terapii uzależnień, służby zdrowia, placówek oświatowych i szkolno-wychowawczych, organów
Sądów powszechnych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organizacji pozarządowych.
Uroczystości stały się okazją do
wręczenia medalu Kapituły Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Solidarni
„PLUS“ „Ludzie dla Ludzi“ osobom i
instytucjom szczególnie zasłużonym w
działalności na rzecz grup wrażliwych.
W
części
nieoficjalnej
zaprezentowano Pani Poseł rozległe
zaplecze medyczne, rehabilitacyjne,
socjalne, kulturalne,
sakralne i
rekreacyjne Ośrodka w Wandzinie, z
którego korzysta ok. 180 pacjentów i

ok. 100 pracowników ośrodka. Przez 30 lat działalności Stowarzyszenie Solidarni „PLUS"
stworzyło w EKO „Szkole Życia“ ośrodek prowadzący niezwykle ważną działalność
ukierunkowaną na pomoc osobom z niepełnosprawnościami, nosicielom wirusa HIV i chorym na
AIDS, bedącym w trudnej sytuacji życiowej, uzależnionym i bezdomnym. Korzystając z okazji
Pani Poseł, jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów
Uzależnień, na ręce p. Donata Kuczewskiego złożyła słowa uznania i wdzięczności dla
Stowarzyszenia Solidarni „PLUS“ za znaczący dorobek w niełatwej pracy wymagającej
interdyscyplinarnej wiedzy i dużych pokładów wrażliwości społecznej.
Opr. Włodzimierz Wieczorek

