
 
 

 

POLSKI CHSLD IMIENIA MARIE-CURIE-SKŁODOWSKIEJ (wcześniej znany jako Polsko-

Kanadyjski Instytut Dobroczynności) zwraca się z prośbą do rodzin podopiecznych oraz 

Polonii o zgłoszenie swojej kandytatury na wolontariusza w  Komitecie Użytkowników na 

trzyletnią kadencję.  Zakres działania Komitetu Użytkowników jest objęty prawem w art. 

212 LSSSS (Loi sur les services de santé et les services sociaux). 

 

Zadaniem KOMITETU UŻYTKOWNIKÓW jest  dbanie o przestrzeganie praw mieszkańców 

oraz zapewnienie i utrzymanie im wysokiej jakości opieki w polskim ośrodku Marie-Curie-

Skłodowskiej.  Komitet Użytkowników składa się z mieszkańców, ich rodzin lub ich 

przedstawicieli i, w wypadku braku kandydatów, z osób pochodzenia polskiego lub 

słowiańskiego zainteresowanych pracą społeczną dla dobra rezydentów w CHSLD Polonais 

Marie-Curie-Skłodowska.  

 

Członkowie Komitetu muszą posiadać znajomość języka polskiego w mowie i języka 

francuskiego w mowie i w pismie. Komitet zbiera się  pięć do sześciu razy w roku. Zebrania 

trwają od 1,5 do 2 godzin.  

 

Osoby zaiteresowane wolontariatem w Komitecie  proszone są o kontakt z panią Diane 

Palczak - diane.palczak.cemtl@sss.gouv.qc.ca lub na adres: 

comiteusagers.mcsklodowska@gmail.com 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 514-259-2551, ex. 2221. 

 

Ewa Michałkiewicz-Król 

Prezes Komitetu Użytkowników 

CHSLD Polonais Marie-Curie-Skłodowska 

5650, rue Bélanger, Montréal (QC) H1T 1G2 

tel: 514-259-2551 wew. 2221   

comiteusagers.mcsklodowska@gmail.com 

 



KOMUNIKAT na temat wolnych miejsc w polskim CHSLD 
 
Komitet Użytkowników i Komitet Konsultatywny w CHSLD Polonais im. Marie 
Curie-Skłodowska, mieszczący się przy ulicy 5655 Bélanger w Montrealu (znany 
dawniej jako Instytut Dobroczynności) informuje, że  dysponuje wolnymi 
miejscami (około 20) dla osób polskiego i słowiańskiego pochodzenia. 
 
Osoby, które obecnie są ulokowane w szpitalach lub w innych CHSLD mają 
prawo ubiegać się o przeniesienie do CHSLD Polonais im. Marie Curie- 
Skłodowskiej w Montrealu. 
 
Osoby, które są w trakcie ewaluacji i spełniają warunki przyjęcia do CHSLD, 
maja prawo ubiegać się o miejsce w Polskim Domu bez względu na miejsce 
zamieszkania. 
 
CHSLD Polonais ma statut ponad-regionalny, który pozwala na przyjęcie 
rezydentów z całej prowincji Quebec i całej Kanady. 
 
O przydzielenie miejsca lub przeniesienie do CHSLD Polonais Maire Curie-
Skłodowska, należy poinformować pracownika socjalnego odpowiedzialnego za 
akta osoby ubiegającej się o miejsce w polskim domu. 
 
Miejsca w CHSLD Polonais są przyznawane przez instytucję centralną, a wiec 
interwencja w polskim domu nie ma wpływu na przyjęcie osoby 
zainteresowanej. 
 
Informacje na temat warunków przyjęcia, oraz możliwości obejrzenia  obiektu 
można uzyskać po uprzednio umówionym spotkaniu pod numerem: 514 259-
2551. 
 
 
OFERTA PRACY 
 
CIUSSS de l'Est-de-l'ile de Montréal oferuje ponad 2000 miejsc pracy w różnych 
zawodach. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: 
http://passezalest.org  
 
Komitet Użytkowników i Komitet Konsultatywny CHSLD Polonais Marie Curie-
Sklodowska, 5655, Bélanger, Montréal, Qc.   
E-mail: comiteusagers.mcsklodowska@gmail.com 

http://passezalest.org/
mailto:comiteusagers.mcsklodowska@gmail.com

