
Wesołych Świąt
22 grudnia 2014

Wielu radosnych doznań z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego co najlepsze w każdym dniu
nadchodzącego Nowego Roku 2015 życzy w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Krystian Morys - Dyrektor MOPS.

Wigilia w pomocy społecznej
18 grudnia 2014

Czytaj więcej Wigilii w pomocy społecznej...

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny – czas miłości, radości, wspólnego przebywania z bliskimi
i cieszenia się ich obecnością. Dla wielu jednak osób jest to okres, w którym bardziej niż kiedykolwiek
doświadczają samotności. To właśnie z myślą o nich w okresie przedświątecznym i świątecznym zorganizowane
zostaną spotkania wigilijne dla bezdomnych, ubogich i samotnych mieszkańców Rudy Śląskiej. Z pamięcią
i troską o biednych i samotnych mieszkańcach Rudy Śląskiej w organizację spotkań wigilijnych jak co roku
zaangażowali się: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe
oraz prywatni sponsorzy.

Mikołajkowa wystawa owczarków niemieckich
10 grudnia 2014

Zdjęcia z Mikołajkowej wystawy owczarków niemieckich...

W niedziele 07 grudnia 2014r. po raz pierwszy w Rudzie Śląskiej odbyła się Mikołajkowa wystawa owczarków
niemieckich. Organizatorami akcji byli Prezes Fanclubu Owczarek Niemiecki z Mysłowic Pan Waldemarem
Pypłacz oraz zrzeszony w Fanclubie hodowca z Rudy Śląskiej Pan Leszek Korzec.

Właściciele pięknych czworonogów, którzy przybyli na wystawę ze swoimi pupilami przygotowali, poza
pokazem, pięknie przystrojoną choinkę oraz paczki mikołajkowe dla dzieci z Ośrodka Pomocy Dzieciom
i Rodzinie oraz placówki socjalizacyjnych Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodka Święta Elżbieta.
w paczkach znalazły się m.in. słodycze, maskotki i odzież.

Być może udało się zapoczątkować nową tradycję związaną z obchodami Dnia Świętego Mikołaja, gdzie ludzie
zajmujący się na co dzień pięknymi pieskami włączają się w świąteczną pomoc najbardziej potrzebującym
dzieciom z naszego Miasta.

Ostatnia w tym roku okazja do zbadania się w mammobusie LUX MED Diagnostyka!
9 grudnia 2014

Czytaj więcej o mammobusie LUX MED...  plik PDF, rozmiar 0,43 MB (nowe okno)

Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka Piersi, nadal mniej niż połowa kobiet
poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi!

Zachęcamy do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór wśród
Polek. Szczególnie apelujemy do wszystkich Pań z rocznika 1945, ponieważ to ostatnia okazja do wykonania
bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Programu!

Mammografię można będzie wykonać 17 grudnia w Rudzie Śląskiej przy Urzędzie Miasta, plac Jana Pawła
II 6.
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Mikołajowy turniej piłki nożnej na Kaufhausie
9 grudnia 2014

Więcej o mikołajkowym turnieju piłki nożnej...

W sobotę 6 grudnia na Kaufhausie odbył się Mikołajowy turniej piłki nożnej, który był ostatnim plenerowym
wydarzeniem w ramach kończącego się projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”. Chętnych jak zwykle nie
zabrakło. w mikołajowych czapkach i czerwonych koszulkach młodzieżowe drużyny zacięcie rywalizowały na
osiedlowym boisku, natomiast nad przestrzeganiem reguł ich gry czuwał sędzia – Mikołaj. Nie zabrakło też
mikołajowych czapek i słodkich atrakcji dla najmłodszych.

Godziny urzędowania kasy
8 grudnia 2014

Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach 24 i 31 grudnia 2014 roku tj. środa będzie czynna
w godzinach od 9:00 do 11:00. w pozostałe dni bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego
8 grudnia 2014

informację o wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014r. (sygn. akt SK 7/11) w sprawie
zgodności z Konstytucją art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu
obowiązującym do 13 października 2011r.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2014r. orzekł, że art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011r.,
w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi
faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością
sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy, nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy
drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko
w rodzinie, jest niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji. Wyrok został opublikowany w Dzienniku
Ustaw z dnia 26 listopada 2014r., poz. 1652.

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
4 grudnia 2014

W październiku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej zawarł porozumienie o współpracy z
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. Centrum oraz Ośrodek wyraziły wolę
współpracy w realizowaniu zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzionym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
powierzonego do realizacji CME przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła
Ewangelicko – Augsburskiego działa w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja 291, w parafii ewangelickiej. Osoby
pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz
materialnej. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.poradnictwo.cme.org.pl (nowe okno)
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UWAGA!!!
1 grudnia 2014

Od 1 grudnia 2014 roku przyjmowanie stron w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego oraz stypendiów i zasiłków szkolnych odbywa się w pokoju nr 1 (parter budynku) oraz w sali
konferencyjnej (piwnica budynku).

Osoby niepełnosprawne prosimy o kierowanie się do pokoju nr 1 (parter budynku).

Przypominamy, iż Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Pomocy Materialnej Uczniom - Sekcja Obsługi
Świadczeń przyjmuje wnioski i strony w grudniu oraz w okresie od stycznia do końca sierpnia:

Poniedziałek - 8:30-16:30
Wtorek, Środa, Czwartek - 8:30-15:00
Piątek - 8:30-13:30

Za niedogodności przepraszamy.

Podziękowanie
24 listopada 2014

Serdecznie dziękuję wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na uroczystych obchodach Dnia
Pracownika Socjalnego. Dziękuję za przekazane kwiaty, życzenia i wiele miłych słów skierowanych w stronę
pracowników pomocy społecznej.

Dziękuję również sponsorom, którzy uświetnili nasze spotkanie oraz wszystkim pracownikom, którzy
zaangażowali się w zorganizowanie tej uroczystości.

Krystian Morys - Dyrektor MOPS

Dzień Pracownika Socjalnego
21 listopada 2014

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dziękuję wszystkim, którzy dzielą się swoim dobrym sercem z drugim,
potrzebującym człowiekiem, za zaangażowanie w pracę zawodową, za nowe pomysły, które są przejawem troski
i profesjonalnego działania. Na kolejne lata życzę wielu sił i entuzjazmu, a w życiu prywatnym zdrowia,
pomyślności i spełnienia marzeń.

Krystian Morys - Dyrektor MOPS

w dniu 21 listopada br. o godz. 12:00 w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Nowym Bytomiu odbędzie się
uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Z uwagi na powyższe w dniu 21 listopada 2014r. Ośrodek
czynny jest do godziny 12:00.

Jesienne spotkania w DPZ
17 listopada 2014

Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej informuje, że w dniach od 24
do 25 listopada 2014 roku odbędzie się dwudniowe szkolenie, prowadzone przez psycholog Teresę Jadczak-
Szumiło, na temat „Więź jako czynnik chroniący rozwój”.

Szkolenie dedykowane jest dla rodzin zastępczych zawodowych z terenu Miasta Ruda Śląska, sfinansowane jest
ze środków pozyskanych przez tut. Ośrodek z wygranego projektu, pn. „30 MAJA - świętujemy Razem” Fundacji
Ernst & Young z Warszawy.



Mobilny Punkt Informacyjny w Rudzie Śląskiej
13 listopada 2014

Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do skorzystania z
Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu 18 listopada
2014 r., w budynku Urzędu Miasta w Sali ratuszowej Urzędu Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej, ul.Niedurnego 46
(centrum miasta), w godzinach 8:30-14:00.

Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych
konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie
finansowej 2014-2020.

Msza święta w intencji Ojczyzny i mieszkańców Miasta Ruda Śląska
30 października 2014

„Sztuką jest umierać dla Ojczyzny,
ale największa sztuką jest dobrze żyć dla niej”

Kardynał Stefan Wyszyński (Prymas Tysiąclecia)

W kolejną rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległości Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic zaprasza
mieszkańców na uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców Miasta, która odbędzie się 11 listopadaa
br. o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Piusa X w Rudzie Śląskiej – Rudzie.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 –
2030
29 października 2014

Zarządzenie Prezydenta Miasta...  (nowe okno)

Projekt Strategii Poddany do Konsultacji...  (nowe okno)

Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłasza, że w dniach od 5 do 19 listopadaa 2014r. prowadzone będą
konsultacje społeczne w sprawie zaopiniowania projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030".Każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Ruda Śląska może wziąć udział w
konsultacjach poprzez zgłoszenie uwag i wniosków, które można przesyłać na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska,
pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub na adres poczty elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl
Konsultacje zakończą się zebraniem z mieszkańcami, które przeprowadzone zostanie w dniu 19 listopadaa
2014r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska – II piętro, pok. 213.

Dodatkowych informacji udziela:
Bartosz Pilny – (UM) tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 1372
Agnieszka Krause – (MOPS) tel. 32-344-03-23 wew. 376

Kryształ profilaktyki za „Świetlandię”
23 października 2014

W dniu wczorajszym w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej- Bielszowicach Kryształem profilaktyki w kategoriach
osobowość, wydarzenie i instytucja nagrodzono tych, którzy wcielają w życie hasło „Lepiej zapobiegać niż
leczyć”. Statuetki otrzymały zarówno osoby prywatne, jak i stowarzyszenia oraz placówki miejskie, które
wyróżniają się zaangażowaniem we wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne i niesienie pomocy innym.
Podobnie jak w ubiegłym roku Kapituła nagrodziła także wydarzenia mijającego roku, m.in. Festiwal Świetlic
Środowiskowych „Świetlandia”, którego pomysłodawczynią jest Pani Grażyna Dziedzic Prezydent Miasta Ruda
Śląska - ówczesna Dyrektor MOPS.

Pierwszy Festiwal odbył się w 2003 roku i zaprezentował artystyczny dorobek dzieci z 9-ciu rudzkich Świetlic.
„Świetlandia” z roku na rok przybiera coraz to nowsze formy. Na przestrzeni lat w organizację Festiwalu
angażują się placówki wsparcia dziennego (świetlice) prowadzone zarówno przez Miasto jak i przez organizacje
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Więcej o krysztale profilaktyki za "Świetlandię"...  (nowe okno)

pozarządowe: Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza, Caritas Archidiecezji Katowickiej, Zgromadzenie Sióstr
Św. Elżbiety- Prowincja Katowicka, a także Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie. Co roku organizatorem
Festiwalu jest inna placówka, a koordynatorem działań jest zawsze nasz Ośrodek, dlatego też Kryształ
profilaktyki złożono na ręce pana Krystiana Morysa obecnego Dyrektora MOPS. W 2005r. organizatorzy Festiwalu
zostali nagrodzeni przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie
pomocy społecznej.

XV - lecie działalności Rudzkich Amazonek
23 października 2014

Zdjęcia z XV - lecia działalności Rudzkich Amazonek...

W dniu 16 październikaa br. w MCK w Nowym Bytomiu odbyła się konferencja z okazji XV- lecia Rudzkiego
Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”. Na uroczystość przybyło wiele osób, które współpracując ze
Stowarzyszeniem doceniają i podkreślają wagę i znaczenie podejmowanych działań, a byli to m.in. Pani Grażyna
Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska, która współpracowała z rudzkimi Amazonkami jeszcze jako Dyrektor
MOPS, oraz Pan Krystian Morys obecny Dyrektor Ośrodka, a także wiele innych wspaniałych osobistości. Rudzkie
Amazonki podczas uroczystości uhonorowały osoby i instytucje, z którymi owocnie współpracują od wielu lat.
Wyrazy wdzięczności za pomoc, zaangażowanie i życzliwość otrzymał także Pan Krystian Morys Dyrektor
naszego Ośrodka. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 20 sierpnia 2000 roku, a nasz Ośrodek współpracuje z
tym Stowarzyszeniem od samego początku jego działalności.

Działania podejmowane przez rudzkie Amazonki odgrywają ogromne znaczenie na polu walki z rakiem piersi.
Stowarzyszenie prowadzi m.in. spotkania edukacyjno- profilaktyczne we współpracy z lekarzami.

Wspólna zabawa, integracja i nauka. Wyjazd uczestników PAL do Sosnówki.
22 października 2014

Więcej o wyjeździe uczestników PAL...

Mieszkańcy Orzegowa i Kaufhausu po wielu miesiącach spotkań w świetlicach Programów Aktywności Lokalnej
(PAL) mieli okazję wraz ze swoimi rodzinami uciec od zgiełku miasta i codziennych zmartwień. W dniach 6– 9
październikaa wzięli udział w wyjazdowym treningu z zakresu komunikacji. Wspólny wyjazd mieszkańców obu
dzielnic był okazją do integracji, podszlifowania swoich umiejętności interpersonalnych oraz aktywnej turystyki.

Zapraszamy na Dni Otwarte Działu Pieczy Zastępczej - tak wiele dzieci potrzebuje
kochającego serca
16 października 2014

Plakat informacyjny dotyczący pozyskiwania rodzin zastępczych...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej zaprasza na DNI OTWARTE DZIAŁU PIECZY
ZASTĘPCZEJ, które odbędą się w dniach od 20 do 24 październikaa 2014 roku, w godzinach od 9.00 do
17.00, przy ulicy Markowej 20 w Rudzie Śląskiej 9 (I piętro pokój nr 110).

Na wszystkie pytania mieszkańców naszego miasta odpowiadać będą pracownicy Działu.

Dni Otwarte poprzedzone zostały przygotowaniem plakatu informacyjnego oraz broszur dotyczących
funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej w naszym mieście. Pracownicy Działu odwiedzą szkoły, przedszkola,
parafie, poradnie zdrowia propagując ideę rodzicielstwa zastępczego.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Miasta do odwiedzenia Działu Pieczy Zastępczej w celu pozyskania
szczegółowych informacji jak zostać rodziną zastępczą dla dzieci, które potrzebują kochającego serca, by czuć
się kochanym i móc kochać.
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Rudzki Jarmark Pozarządowy
19 września 2014

Plakat informacyjny dotyczący Rudzkiego Jarmarku Pozarządowego...

W sobotę 20 września na Placu Jana Pawła II odbędzie się Rudzki Jarmark Pozarządowy. W godzinach od 16:00
do 19:00 prezentowały sie będą rudzkie organizacje pozarządowe. Nie zabraknie pokazów sztuk walki,
rowerowych gier sprawnościowych, występów artystycznych itd. Zapraszamy!

Informator dla osób niepełnosprawnych - zapoznaj się - zachęcamy!
17 września 2014

Informator dla osób niepełnosprawnych powstał w celu ułatwienia dostępu do informacji wszystkim tym, którzy
z powodu naruszenia sprawności organizmu są trwale lub okresowo niezdolni do wypełniania ról społecznych,
jak również z myślą o ich najbliższych i opiekunach. W informatorze można znaleźć m.in. informacje o Karcie
Praw Osób Niepełnosprawnych, orzekaniu o niepełnosprawności do celów pozarentowych, orzecznictwie
lekarskim w ZUS, a także o miejskich jednostkach organizacyjnych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych, placówkach wsparcia w Rudzie Śląskiej dla osób niepełnosprawnych, a także
uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z INFORMATORA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - plik PDF, rozmiar 1,12
MB (nowe okno)

Upewnij się, że jesteś zdrowa- skorzystaj z bezpłatnej mammografii!
12 września 2014

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach organizuje akcję bezpłatnych
badań mammograficznych dla mieszkanek Rudy Śląskiej i okolic w wieku 50-69 lat. Celem umożliwienia
kobietom łatwiejszego dostępu do pracowni mammograficznej, blisko miejsca zamieszkania oraz bez
wcześniejszego zapisywania i oczekiwania w kolejkach, badanie będzie można wykonać w mammobusie
Gliwickiego Centrum onkologii przy Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej w dniach 19 i 22- 23 września br.

Ankieta dot. problemów rewitalizacyjnych Rudy Śląskiej
29 sierpnia 2014

Szanowni Państwo!
Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dot. problemów rewitalizacyjnych Rudy Śląskiej do roku 2030.
Kliknij aby wypełnić ankietę dotyczącą problemów rewitalizacyjnych Rudy Śląskiej (nowe okno)
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Śląskie dla Rodziny - Karta Dużej Rodziny
27 sierpnia 2014

Informacja Śląskie dla Rodziny...  (nowe okno)

Zaproszenie Śląskie dla Rodziny...  (nowe okno)

W nalblższą niedzielę 31 sierpnia o godzinie 11:00 na terenie Parku Powstańców Śląskich w centrum Katowic
odbędzie się nietypowa konferencja, która zapoczątkuje akcję "Śląskie dla Rodziny - Karta Dużej Rodziny". W
otoczeniu zieleni, w piknikowej atmosferze na kocu bądź leżaku, w ostatnie wakacyjne popołudnie będziemy
rozmawiać o tym dlaczego warto wspierać rodziny wielodzietne. Gospodarzami spotkania będą: Marszałek
Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
przedstawiciele rodzin wielodzietnych z naszego województwa oraz partnerzy projektu "Śląskie dla Rodziny",
przyznając ulgi na swoje usługi. Serdecznie zapraszamy do przybycia w towarzystwie dzieci - dla nich
przygotowane zostały specjalne atrakcje w rach Przystanku Śniadanie. Szczegóły dotyczące konferencji w
linkach poniżej.

Szkolenie dla Rodzin Zastępczych
26 sierpnia 2014

Więcej o szkoleniu dla rodzin zastępczych...

Szkolenie dla osób, które ubiegają się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, a także dla rodzin zastępczych już
ustanowionych przez Sąd. Serdecznie zapraszamy do zapaznania się z plakatem informacyjnym.

Pomoc materialna uczniom na rok szkolny 2014/2015
19 sierpnia 2014

Plakat informacyjny dotyczący pomocy materialnej uczniom...

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 przyjmowane są do 15
września br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu, ul.
Markowej 20, pok. 5 i 6 (parter).
Druki wniosków można pobierać w siedzibie MOPS (Ruda Śląska- Nowy Bytom, ul. Markowej 20, pok. 5 i 6 -
parter) oraz w Sekcjach Pracowników Socjalnych w poszczególnych dzielnicach Miasta, a także na stronie
internetowej www.mops.rsl.pl

UWAGA! Dział Pieczy Zastępczej zmienił adres!
07 sierpnia 2014

Informujemy, że Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obecnie znajduje się w siedzibie
MOPS w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu, przy ul. Markowej 20 (na pierwszym piętrze). Dotychczasowy numer
telefonu (32) 70 74 704 pozostaje bez zmian.
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Zakończyła się Akcja "Czysty Aniołek"- serdecznie dziękujemy
07 lipca 2014

Zakończono Akcję "Czysty Aniołek" Stowarzyszenia Piękne Anioły.
W akcji wzięły udział rudzkie placówki oświatowe:

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki,
Miejskie Przedszkole nr 37,
Miejskie Przedszkole nr 39 im. Bajkolandii,
Miejskie Przedszkole nr 44 im. Koniczynki,
Miejskie Przedszkole nr 45,
Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej,

Dzięki ofiarności dzieci i ich rodziców, jak również opiekunów/nauczycieli, udało się zebrać znaczną ilość
środków czystości, które trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia
naszego Ośrodka.
Za zaangażowanie i okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.

Po sąsiedzku na Kaufhausie
07 lipca 2014

Więcej o "Po sąsiedzku na Kaufhausie"...

Dzieci i młodzież z Osiedla Kaufhaus w Nowym Bytomiu tegoroczne wakacje rozpoczęli wyjątkowo aktywnie. W
ramach organizowanych już po raz czwarty obchodów Europejskiego Dnia Sąsiada odbył się turniej piłki nożnej i
pokaz rolkarzy. Tegoroczne święto społeczności lokalnej zostało zorganizowane w formule dwudniowej. Dzięki
temu animatorzy wraz z uczestnikami programu mogli przygotować ofertę zarówno dla dorosłych, jak i
najmłodszych mieszkańców Osiedla.

„Jestem mamy i taty” - kampania Rzecznika Praw Dziecka
30 czerwca 2014

Chcąc zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz stawiania
go w sytuacji konfliktu lojalnościowego wobec nich, Rzecznik Praw Dziecka zainaugurował kampanię pod
hasłem „Jestem mamy i taty”. Jej celem jest przypomnienie dorosłym, że dzieci należy traktować podmiotowo,
a jednym z najważniejszych praw, które posiadają, jest prawo do kontaktów z każdym z rodziców. Przyszłość
dziecka, a zwłaszcza jego stabilność emocjonalna, zależy w dużej mierze od tego, czy rodzice potrafią dojść do
porozumienia w trakcie rozwodu i już po nim. Z perspektywy dziecka największym problemem podczas rozwodu
rodziców są towarzyszące mu destrukcyjne zachowania dorosłych. Skłóceni rodzice, czy opiekunowie nie
przebierają w środkach walki między sobą. Dziecko mimowolnie staje się uczestnikiem wielu sytuacji, które
poważnie naruszają jego poczucie bezpieczeństwa. W rezultacie chaos spowodowany rozstaniem sprawia, że
prawa dziecka schodzą na dalszy plan.

Skalę problemu widać bardzo dobrze na przykładzie spraw wpływających do Biura Rzecznika Praw Dziecka.
Szczególnie alarmujące są dane za rok 2013, gdzie blisko połowa spośród ok. 50 tys. podjętych przez Biuro
rzecznika spraw dotyczy kwestii okołorozwodowych.
NISZCZĄC WIĘŹ Z RODZICEM NISZCZYSZ DZIECKO!
Więcej informacji na stronie www.brpd.gov.pl (nowe okno)
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Rodziny wieloproblemowe w projekcie
18 czerwca 2014

Więcej o rodzinach wieloproblemowych w projekcie...

Już szósty rok tut. Ośrodek w ramach projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” oferuje kompleksowe
wsparcie dla rodzin wieloproblemowych borykających się z bezradnością w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. W tym czasie pomoc otrzymało już 97 rodzin
zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Głównym narzędziem pracy z z rodzinami wieloproblemowymi jest co
najmniej półroczny kontrakt socjalny wymagający intensywnej pracy socjalnej z wszystkimi członkami rodziny.

Razem mocniejsi
18 czerwca 2014

Więcej o "Razem mocniejsi"...

W dniach 13 i 14 czerwca z inicjatywy uczestników Programu Aktywności Lokalnej dla Orzegowa już trzeci raz
udało się połączyć organizację obchodów Europejskiego Dnia Sąsiada z festynem parafialnym. W tym roku pod
hasłem przewodnim „Razem mocniejsi”.

Spacer po Ojcowskim Parku Narodowym
18 czerwca 2014

Więcej o "Spacerze po Ojcowskim Parku Narodowym"...

Mieszkańcy Orzegowa i nowobytomskiego Kaufhausu uczestniczący w Programach Aktywności Lokalnej po raz
kolejny wzięli udział w wyjeździe edukacyjno -integracyjnym. Grupa czterdziestu sześciu osób (uczestników
programu wraz z najbliższym otoczeniem) miała okazję 17 czerwca b.r. odbyć spacer w towarzystwie
przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym.

UWAGA! Zmiana terminu przyjmowania wniosków w module I programu „Aktywny
Samorząd”
07 czerwca 2014

Informujemy, iż nastąpiły zmiany w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (uchwała
nr 9/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014 r.):

Skrócono termin przyjmowania wniosków w module I programu i obecnie upływa on w dniu 30
sierpnia. Dopuszcza się przyjęcie wniosku po dniu 30 sierpnia, jedynie w wypadku przywrócenia
terminu – decyzję w tym zakresie podejmuje Realizator na wniosek strony; wniosek taki musi zawierać
opis i udokumentowanie przyczyn uchybienia terminu.
Zmieniono zasady refundacji kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania,
tak iż obecnie:

Dla Modułu I – możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia
wniosku (dotyczy zadań: Obszar A Zadanie nr 2, Obszar C Zadania nr 2 i 4, Obszar D; oraz koszty
dojazdu osoby niepełnosprawnej na wizytę u eksperta PFRON– Obszar C Zadania nr 3 i 4).
Dla Modułu II – możliwa jest refundacja kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących
bieżącego roku szkolnego/akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

Fundusz ani Realizator programu (samorząd powiatowy) nie mogą udzielić Wnioskodawcy gwarancji, że złożony
wniosek dotyczący refundacji poniesionych kosztów będzie rozpatrzony pozytywnie. Weryfikacja formalna i
merytoryczna wniosków odbywa się zgodnie z zasadami oraz w ramach limitu środków PFRON przeznaczonych
na realizację programu.
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Ruda Śląska wyróżniona!
17 czerwca 2014

Galeria "Ruda Śląska wyróżniona!"...

Ruda Śląska nagrodzona wyróżnieniem w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”. Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego nagrodził laureatów w dniu 5 czerwca br. Wśród przesłanych zgłoszeń
oceniano m.in. współpracę miast z podmiotami należącymi do sektora ekonomii społecznej, formalne wsparcie,
zaangażowanie w ich inicjatywy oraz stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Ekonomia
społeczna to jeden ze sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i
ekonomiczne. Nadrzędnym celem nie jest w niej osiągnięcie zysku, ale działania na rzecz ludzi, którzy nie są w
stanie samodzielnie poradzić sobie na rynku pracy. W Rudzie Śląskiej takie działania prowadzi m.in. nasz
Ośrodek w ramach Klubu Integracji Społecznej, Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor prowadząca Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej Subregionu
Centralnego oraz inne organizacje...

„Talenty jak nasionka... – czekając na kolejną Świetlandię”
17 czerwca 2014

Galeria „Talenty jak nasionka... – czekając na kolejną Świetlandię”...

W dniu 7 czerwca br. w Parku ,,Strzelnica” w Rudzie Śląskiej Bielszowicach odbył się ,,XII Rudzki Festiwal
Placówek Wsparcia Dziennego Świetlandia 2014”.

Swoje umiejętności i zdolności pokazały dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych oraz mieszkań
socjalizacyjnych działających na terenie miasta. Po raz pierwszy swoje talenty zaprezentowały najmłodsi
wychowankowie- dzieci uczęszczające do grup profilaktyczno – rozwojowych, działających przy świetlicach.

Festiwalowi przyświecało hasło: ,,Na raz, na dwa, każdy z nas talent ma”. Dzieci po raz kolejny miały okazję
doświadczyć występów scenicznych, za które otrzymały gromkie brawa. Po swoich występach dzieci z zapartym
tchem podziwiały magiczne sztuczki, których autorem był Tomasz Kabis- iluzjonista znany z programu ,,Mam
Talent”. Po części artystycznej przyszedł czas na wspólne grilowanie i zabawy plenerowe.

Organizatorem tegorocznej ,,Świetlandii” była Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej i Ośrodek
Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom i
Młodzieży ,,POMOCNI”. Kolejna „Świetlandia” już za rok. Jej organizatorem będzie Stowarzyszenie św. Filipa
Nereusza.

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych już za nami
10 czerwca 2014

Więcej o Tygodniu Godności Osób Niepełnosprawnych...

W dniu 30 maja 2014r. zakończył się Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. W tym roku w
obchody włączyło się 18 współorganizatorów, wśród których były organizacje pozarządowe, placówki
oświatowe, jednostki i instytucje miejskie, a koordynacją przedsięwzięcia zajął się Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Uroczystość inaugurująca tegoroczne obchody odbyła się w Domu Pomocy Sióstr Boromeuszek w
Kochłowicach. Przekazanie klucza do bram miasta poprzedziła msza św. w Sanktuarium Matki Bożej  z Lourdes,
po której kolorowym korowodem, ze śpiewem na ustach, z transparentami i balonikami pracownicy,
opiekunowie, wychowawcy i podopieczni miejskich placówek dla osób niepełnosprawnych przemaszerowali do
siedziby Sióstr.  - Oddaję w Wasze ręce klucz do bram miasta. Nadchodzący tydzień będzie w waszych rękach.
Rządźcie dobrze i sprawiedliwie – tymi słowami Prezydent Grażyna Dziedzic wręczyła symboliczny klucz do bram
miasta wychowankom domu pomocy Sióstr Boromeuszek. Następnie podopieczni w pięknych strojach
odtańczyli Poloneza. Po oficjalnej części był czas na poczęstunek oraz tańce.
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VII Festyn Rodzin Zastępczych już za nami
08 czerwca 2014

Galeria z VII-go Festyn Rodzin Zastępczych...

W dniu 22 maja br. odbył się VII Festyn dla Rodzin Zastępczych zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej i Urząd Miasta Ruda Śląska w ramach obchodów Metropolitalnego Święta Rodziny. Na Festynie
bawiły się rodziny zastępcze z terenu naszego Miasta, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych. Było bardzo rodzinnie, wesoło i słonecznie. Występ Bernadety Kowalskiej dodatkowo uświetnił
obchody. Uczestnicy mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji w postaci dmuchanych zamków, zabaw z
animatorem, zrobić sobie rodzinne zdjęcie oraz nabyć pamiątkę na stoisku „Klamoty za złoty”. W ramach
Festynu była zorganizowana zbiórka publiczna przez Stowarzyszenie POMOCNI, na uatrakcyjnienie wyjazdu
kolonijnego dla dzieci z rodzin zastępczych.

UWAGA! 
Jeżeli ktoś zrobił sobie rodzinne zdjęcie i chciałby je zamieścić w swojej ramce to prosimy zwrócić się do
Działu Pieczy Zastępczej MOPS przy ulicy Bujoczka 12 w Rudzie Śląskiej.

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ, ZAPRASZAMY W PRZYSZŁYM ROKU.

Złoto i srebro dla Naszych pracowników...
02 czerwca 2014

Galeria Złoto i srebro dla Naszych pracowników...

Po raz kolejny pracownicy Naszego Ośrodka zostali uhonorowani za wzorowe i wyjątkowo sumienne
wykonywanie pracy zawodowej. Prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał 7 złotych medali i 1 srebrny,
które wręczone zostały w dniu 27 maja 2014r. w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę zostały odznaczone: Pani Urszula Bochenek, Pani Ewa Kaczor, Pani
Urszula Kapica, Pani Bernadeta Kołodziejska, Pani Kornelia Kowalczuk, Pani Elżbieta Stawidło i Pani Halina
Wierzgoń. Medalem Srebrnym zaś odznaczono Panią Ewę Hampel.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Świetlandia 2014 - „Na raz, na dwa, każdy z nas talent ma"
20 maja 2014

W dniu 7 czerwca br. w Parku ,,Strzelnica” w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach odbędzie się Rudzki Festiwal
Placówek Wsparcia Dziennego ,,Świetlandia 2014”

Organizatorem tegorocznej Świetlandii jest Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej i Ośrodek Pomocy
Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom i
Młodzieży POMOCNI z Rudy Śląskiej.

Hasłem przewodnim tegorocznego festiwali będzie: ,,Na raz, na dwa, każdy z nas talent ma”.

,,Świetlandia” organizowana jest już po raz dwunasty. W tym roku udział w niej weźmie 19 placówek z terenu
miasta Ruda Śląska min. ze Świetlic Socjoterapeutycznych, Świetlic Środowiskowych, mieszkań
socjalizacyjnych. Po raz pierwszy swoje umiejętności i talenty będą prezentowały najmłodsi wychowankowie -
dzieci uczęszczające do pięciu grup profilaktyczno– rozwojowych, działających przy świetlicach.

W planie min. występy sceniczne dzieci oraz pokaz iluzjonistyczny. Po części artystycznej przewidziany piknik i
zabawy w plenerze. Patronat honorowy nad festiwalem objął Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Medale dla pracowników Ośrodka
16 maja 2014

Medale dla pracowników pomocy społecznej to odznaczenia państwowe nadawane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zasłużonym pracownikom za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Tegoroczna uroczystość wręczenia odznaczeń odbędzie się w dniu 27 maja 2014r. w Westybulu Śląskiego Urzędu
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Wojewódzkiego w Katowicach.

Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę zostaną odznaczone: Pani Urszula Bochenek, Pani Ewa Kaczor, Pani
Urszula Kapica, Pani Bernadeta Kołodziejska, Pani Kornelia Kowalczuk, Pani Elżbieta Stawidło i Pani Halina
Wierzgoń. Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę zostanie odznaczona Pani Ewa Hampel.
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