
Wesołych Świąt
22 grudnia 2015

„Bóg się rodzi, moc truchleje...”

Ciepła ludzkich serc i wielu radosnych chwil z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego co najlepsze w
każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku 2016 życzy w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Krystian Morys - Dyrektor MOPS.

Spotkanie wigilijne na Kaufhausie
22 grudnia 2015

Czytaj więcej o spotkaniu wigilijnym na Kaufhausie...

Wiele można pisać o magii świąt. W okolicach Bożego Narodzenia dochodzi wręcz do nadużyć - tęsknota za
wzniosłością pobudza naszą wyobraźnię i zmiękcza postrzeganie otaczającego nas świata. Jednak to, co
zdarzyło się w ubiegły piątek śmiało możemy magią Bożego Narodzenia nazwać.

Spotkanie wigilijne było takim, jakie sobie wymarzyliśmy: na Kaufhausie i dla mieszkańców Kaufhausu. Dołączyli
do nas znamienici goście, którzy wspierają nas od wielu lat i artyści, o których występie wielu może pomarzyć.
Wszystko dzięki inicjatywie ks. Tomasza Koryciorza oraz pracy kilkunastu osób - mieszkanek i mieszkańców
Kaufhausu.

Piątkowe spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 i zgromadziło ponad 150 mieszkanek i mieszkańców Osiedla
Kaufhaus - od najmłodszych do najstarszych.

Zapraszamy na Rodzinne Kolędowanie!
22 grudnia 2015

W ramach noworocznego spotkania grupy wsparcia "Cafe RZ" Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z terenu naszego miasta do wspólnego kolędowania,
które odbędzie się w Kościele pw. Świętej Barbary przy ul. Górnośląskiej 31, w Rudzie Śląskiej 5 (Bykowina), dnia
9 stycznia 2015r., tj. w sobotę, o godzinie 11:00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT!

Mikołaj dla najmłodszych
21 grudnia 2015

Zobacz więcej zdjęć...

W dniu 17 grudnia br. Dział ds. Asysty Rodzinnej tut. Ośrodka przygotował spotkanie mikołajkowe dla dzieci z
rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. W spotkaniu uczestniczyli najmłodsi wraz z rodzicami. Wszystkie
dzieci zostały obdarowane przez Św. Mikołaja upominkiem, a dodatkową atrakcją byli: aniołek i diabełek, którzy
towarzyszyli Świętemu Mikołajowi w spotkaniu z dziećmi. Radość najmłodszym mogliśmy sprawić dzięki firmie
NOVA SYSTEM Agencja Ochrony oraz gronu pedagogicznemu, rodzicom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 30,
którzy zorganizowali upominki dla dzieci.

DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT!
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej dystrybuje żywność w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym
18 grudnia 2015

Czytaj więcej o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020...

Wszystkie osoby z terenu Miasta Ruda Śląska znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej - spełniające kryteria o
których mowa poniżej (w czytaj więcej o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020…), prosimy o
kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 tel. (32) 344 03 23 lub
najbliższą Sekcją Pracowników Socjalnych (adresy i telefony poszczególnych Sekcji znajdują się w zakładce
kontakt.

Wigilia w pomocy społecznej
17 grudnia 2015

Zobacz gdzie biedni i samotni mieszkańcy naszego Miasta będą spędzać świąteczny czas...

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 organizowane
są spotkania wigilijne dla bezdomnych, ubogich i samotnych mieszkańców Rudy Śląskiej.

Z pamięcią i troską o biednych i samotnych mieszkańcach naszego Miasta w organizację spotkań wigilijnych jak
co roku zaangażowali się m.in.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki pomocy społecznej oraz
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacje pozarządowe, rudzkie parafie oraz inni ludzie
wielkiego serca.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Osiedla Kaufhaus na spotkanie
wigilijne
17 grudnia 2015

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wigilijne na Osiedlu Kaufhaus.

Od kilku lat w ramach inicjatywy duszpasterskiej „Światło w familoku” działania uczestników Programu
Aktywności Lokalnej wspiera ks. Tomasz Koryciorz, a niejednokrotnie przy organizacji różnych wydarzeń na
Kaufhausie współpracowaliśmy z kadrą świetlicy Placówki Wsparcia Dziennego. W tym roku połączyliśmy swoje
siły i postanowiliśmy dla wszystkich mieszkanek/ńców Osiedla Kaufhaus zorganizować wspólny wieczór
wigilijny.

W programie:

wspólne kolędowanie i modlitwa,
występ dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej,
okazja do złożenia sobie świątecznych życzeń,
wspólna kolacja (zupa grzybowa, ryba, kapusta i ziemniaki).

JEŚLI CHCESZ PRZYNIEŚĆ COŚ OD SIEBIE I POCZĘSTOWAĆ INNYCH - NIE ZASTANAWIAJ SIĘ!
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PAL dla młodzieży
17 grudnia 2015

Więcej o PAL dla młodzieży...

W ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus zostały podjęte kolejne działania adresowane do
młodzieży. Jednym z nich były rozgrywki sportowe w ramach „Turnieju Mikołajkowego 2015”. Turniej
Mikołajkowy jest amatorskim turniejem piłki nożnej. Organizatorem rozgrywek, odbywających się na boisku
Orlik (MOSiR) byli animatorzy świetlicy PAL zatrudnieni w naszym Ośrodku. Druga edycja Turnieju
Mikołajkowego piłki nożnej dla uczestników PAL i ich otoczenia odbyła się w dniu 10 grudnia. W zabawie wzięło
udział dziewięć drużyn: SRS KOSMOS, MODY KFZ, THE SUSPECTS I, THE SUSPECTS II, KFZ GANG, THE BLUES, MC
FIRE, TSM, KAFHAUS.

Dzień Pracownika Socjalnego 2015 już za nami
16 grudnia 2015

Zobacz zdjęcia z uroczystości... Zobacz życzenia od naszych gości...

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest corocznie 21 listopada. W tym roku w Rudzie Śląskiej uroczystości
odbyły się 23 listopada o godz. 12.00 w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Nowym Bytomiu.

W bieżącym roku obchody Dnia Pracownika Socjalnego miały szczególny charakter, gdyż zbiegły się z
jubileuszem 25-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie uroczystości odznaczono pamiątkowymi
statuetkami osoby w dowód uznania za działalność na rzecz pomocy społecznej, kierowników placówek, które
wyrosły na bazie Ośrodka oraz pracowników zatrudnionych w Ośrodku od początku jego istnienia w dowód
uznania za długoletnią pracę.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił znany rudzki artysta Pan Grzegorz Poloczek oraz Zespół „Od Serca”
działający przy Ośrodku dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej – Halembie.

Artykuł Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa o Dniu Pracownika Socjalnego (nowe
okno)

Uwaga nowości w świadczeniach rodzinnych
02 grudnia 2015

Co się zmieniło:

nowe kryteria dochodowe i wysokości niektórych świadczeń rodzinnych,
świadczenie rodzicielskie,
złotówka za złotówkę.

Wszystkie zmiany opisane zostały w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi...

Dzień Pracownika Socjalnego w duchu 25-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej
20 listopada 2015

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, a także 25-lecia działalności Ośrodka 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 23 listopada br. o godz. 12:00 w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Nowym Bytomiu odbędzie się
uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego połączona z obchodami 25-lecia działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
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Msza święta w intencji Ojczyzny i mieszkańców Miasta Ruda Śląska
9 listopada 2015

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam 
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
(…) Można nie kochać cię – i żyć, ale nie można owocować”

Wisława Szymborska

W kolejną rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległości, Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic zaprasza
na uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców Miasta, która odbędzie się 11 listopada br. o godz.
10.30 w kościele pw. Ścięcia świętego Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej– Goduli.

„WOŁANIE O POMOC” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet
i Dzieci im. Marii Niepokalanej
9 listopada 2015

Projekt „WOŁANIE O POMOC” jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu
„Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. Adresatami projektu są dzieci i młodzież do 17 roku życia,
którzy doświadczyli przemocy, w tym seksualnej. Beneficjenci projektu mogą być mieszkańcami miasta
Katowice jak i również ościennych miast i okolic. Celem projektu jest pomoc terapeutyczna i prawna osobom
małoletnim, pokrzywdzonym przestępstwami przemocy, wolności seksualnej na terenie miasta Katowic i okolic.

Nabór uczestników do projektu trwa od 01.10 do 31.10.2015r.
Realizacja projektu: od 01.10.2015 do 30.06.2016r.

W ramach projektu oferowane są bezpłatne dla beneficjentów porady/ konsultacje:

prawne,
terapeutyczne.

Zapisów do udziału w projekcie można dokonywać od pon.-pt. w godz. 8.00 - 16.00:

tel. 32 255 38 69
mailowo: biuro@po-moc.pl
osobiście: ul. Krasińskiego 21, Katowice

Więcej informacji na stronie www.po-moc.pl (nowe okno)

Prace społecznie użyteczne - sprawna i skuteczna pomoc
9 listopada 2015

więcej...

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej już od wielu lat skupiają się nie tylko na
realizacji ustawowych zadań. Sztywne ramy paragrafów nie zawsze obejmują pomocą wszystkich
potrzebujących, dlatego tak ważne jest realizowanie nowatorskich rozwiązań, które wspomagają i uzupełniają
ofertę pomocową.

Od wprowadzenia przepisów dotyczących prac społecznie użytecznych wdrożono to rozwiązanie, które na
przestrzeni kilku lat obejmowało coraz większą liczbę osób potrzebujących. Dyrekcja Ośrodka kładzie duży
nacisk na działania aktywizujące długotrwale bezrobotnych klientów pomocy społecznej.
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Zakończenie pierwszego sezonu ALF
29 października 2015

Czytaj więcej o zakończeniu pierwszego sezonu ALF...

We wtorek 27 października o godz. 15.30 na boisku asfaltowym na Osiedlu Kaufhaus odbyło się uroczyste
zakończenie amatorskiej ligi Asfalciok Liga Fusbal (ALF), która trwała od maja do października br. Ostatnia
kolejka miała już charakter podsumowań dokonań młodych sportowców w pierwszym sezonie ALF. Uroczystą
kolejkę rozpoczął występ zespołu tanecznego z świetlicy terapeutycznej „Dziupla”, po którym odbył się mecz
„małych gwiazd” – również wychowanków świetlicy. W dalszej części swój układ taneczny zaprezentował nowy
zespół taneczny „Kaufhaus Dolls” ze świetlicy PAL. Kulminacyjnym momentem ostatniej 16 kolejki był „Mecz
Gwiazd”, w którym wystąpili zawodnicy wszystkich zespołów ligi.

Strategia polityki społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja
2015.
7 października 2015

Strategia polityki społecznej Województwa Śląskiego...  (nowe okno)

W dniu 31 sierpnia br. uchwałą nr V/11/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego została przyjęta do realizacji
aktualizacja Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020.

Zadanie związane z aktualizacją Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej należy do zadań własnych
samorządu województwa i wynika z ustawy o pomocy społecznej. Proces aktualizacji „Strategii Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” prowadzony był w latach 2013-2015 przy udziale ponad
100 praktyków z obszaru pomocy i integracji społecznej, ekspertów oraz przedstawicieli środowisk naukowych z
całego województwa. W proces aktualizacji Strategii włączył się także nasz Ośrodek, z ramienia którego w
podejmowanych działaniach uczestniczyła Pani Karina Kaczyńska Zastępca Dyrektora Ośrodka.

Funkcję koordynatora całego zadania pełnił Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Groził pracownikom MOPS – został zatrzymany!
01 października 2015

PRZYPOMINAMY, ŻE PRACOWNIKOWI SOCJALNEMU PRZYSŁUGUJE OCHRONA PRAWNA, PRZEWIDZIANA DLA
FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH.

Pracownik socjalny swoje czynności opiera on na ustalonej diagnozie społecznej oraz profesjonalnej pracy
socjalnej. Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym, a jej podstawowym celem jest niesienie
pomocy ludziom znajdującym się w różnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale
także psychicznymi i emocjonalnymi. Zawód pracownika socjalnego wiąże się z licznymi zagrożeniami, a
ponieważ pracuje m.in. z ludźmi agresywnymi, uzależnionymi, jak również z osobami z zaburzeniami
psychicznymi jest on w znacznym stopniu narażony na przemoc psychiczną i fizyczną.

Za najstarszą i najbardziej podstawową wartość w pracy socjalnej uznawana jest godność osoby ludzkiej, której
w żadnym wypadku nie można odmówić drugiemu człowiekowi- jednak nie tylko temu, który pomocy i wsparcia
potrzebuje, ale także temu, który z pomocą i wsparciem przychodzi. W związku z tym wyrażamy ubolewanie, iż
około dwa tygodnie temu w dzielnicy Godula dwóm Naszym pracownikom, realizującym niezapowiedzianą
kontrolę w objętej nadzorem rodzinie, 35-letni mężczyzna groził spaleniem.

Sprawcy za groźby kierowane w stosunku do pracowników MOPS grozi nawet do 3 lat pozbawienia
wolności.
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Uwaga mieszkańcy Rudy Śląskiej pozostający w trudnej sytuacji życiowej
30 września 2015

Zobacz jak do nas trafić...

W związku z pojawiającymi się na stronach internetowych czy portalach społecznościowych różnymi zbiórkami
dla potrzebujących, informujemy mieszkańców Rudy Śląskiej, iż wszystkie osoby pozostające w trudnej sytuacji
życiowej (finansowej, kryzysowej np. związanej z ciężką chorobą członka rodziny lub niepełnosprawnością,
przemocą w rodzinie) zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi w każdej dzielnicy Miasta. Pomoc
oferowana jest w różnej formie m.in. obiadów dla dzieci w szkołach, pomocy żywnościowej w ramach programu
FEAD, stypendiów szkolnych, świadczeń rodzinnych, usług opiekuńczych, czy dofinansowania ze środków
PFRON.

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015r.
30 września 2015

Zobacz Rozporządzenie z dnia 14.07.2015r. ...  (nowe okno)

§1. Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

1. kryteria dochodowe:
a. dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634zł,
b. dla osoby w rodzinie – w wysokości 514zł;

2. kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a. kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na

kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1722zł,
b. minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką

języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o
której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U.
poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) – w wysokości 606zł,

c. maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z
nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o
cudzoziemcach – w wysokości 1335zł,

d. maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 604zł;
3. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288zł.

Kaufhaus - coś dla ciała i dla ducha
23 września 2015

Mieszkańcy Osiedla Kaufhaus po raz kolejny wyszli z domu i wspólnie spędzili popołudnie. Z inicjatywy księży:
Tomasza Koryciorza i Mariusza Dronszczyka, realizujących projekt duszpasterski „Światło w familoku” w
archidiecezji katowickiej, w ostatnią niedzielę, 20 września odbyła się msza, słodki poczęstunek i mecz piłki
nożnej.

Współpraca animatorów lokalnych, księdza Tomasza oraz mieszkanek i mieszkańców Kaufhausu kolejny raz
przyniosła efekty. Obchody święta Podwyższenia Krzyża Świętego stanowiły okazję do integracji mieszkańców
Osiedla. O godz. 15.00 odbyła się msza św. w intencji mieszkańców Kaufhausu, którą koncelebrowali proboszcz
parafii pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu, ks. Jan Janiczek oraz ks. Tomasz Koryciorz.

Po mszy świętej odbył się poczęstunek. Dzięki zaangażowaniu młodzieży z Kaufhausu wszyscy przybyli mogli
usiąść przy stołach na świeżym powietrzu i spróbować kołocza oraz napić się kawy i herbaty. Podsumowaniem
popołudnia na Kaufhausie był sensacyjny mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją Kaufhausu (średnia wieku
17) oraz księżmi i animatorami (średnia wieku 40). Mimo sporej różnicy wieku księża i animatorzy nie
skompromitowali się. Po meczu trwającym 40 minut oraz głośnym i gorącym dopingu publiczności mecz
zakończył się wynikiem 9:6 dla Kaufhausu.

Niedzielne spotkanie mieszkańców przy modlitwie, poczęstunku i wydarzeniu sportowym pokazuje, że
społeczność lokalna potrafi się zorganizować i dobrze bawić bez udziału dużych nakładów finansowych. Każde z
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Zobacz zdjęcia z meczu...

takich działań wpisuje się również w założenia rewitalizacji społecznej i dążenie do zmiany wizerunku Kaufausu.

Wnioski o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami
administracyjnymi
15 września 2015

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia
wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu
przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu
rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1257) informujemy, iż formularze wniosku dla osób fizycznych
(PPF) oraz dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (PPP)
można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, przy ul. Markowej 22, pok. 02 (parter).

"Cafe RZ"
7 września 2015

Przypominamy, że wakacje dobiegły końca i w związku z tym serdecznie zapraszamy na spotkania Grupy
Wsparcia dla Rodziców Zastępczych pod nazwą „CAFE RZ”, zawsze w ostatni czwartek miesiąca od godziny 16.00
do godziny 18.00 w siedzibie działu, pokój 110, I pietro.

Czekamy na Was – pracownicy DPZ

Kolejna edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
7 września 2015

Późną jesienią zapraszamy chętnych rodziców zastępczych na przemiły spacer po krętych drogach procesu
wychowania naszych milusińskich, czyli na kolejną edycję Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, część I, w wersji
porannej, zaczynamy 24 listopada 2015 roku o godzinie 9.00.

Do zobaczenia
Izabela Koziarczyk-Paździor

Szkolenie uzupełniające
7 września 2015

Zapraszamy na szkolenie uzupełniające dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, do prowadzenia
rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej. Szkolenie
organizowane jest przez psychologów Działu Pieczy Zastępczej MOPS w Rudzie Śląskiej, na podstawie programu
„Dom” zatwierdzonego przez MPiPS – decyzja Nr 23/2013/RZ.

Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów szkolenie organizujemy w dwóch wersjach porannej i
popołudniowej.

Edycja poranna odbędzie się 7, 14, 21 październik 2015 roku w godzinach 8.30 – 12.00.
Edycja popołudniowa odbędzie się 3,10,17 listopad 2015 roku w godzinach 15.00 – 18.30.

http://www.mops.rsl.pl/img/mecz/2.jpg


Szkolenie dla Rodzin Zastępczych
4 września 2015

Plakat informacyjny o Szkoleniu dla Rodzin Zastępczych  plik PDF, rozmiar 0,23 MB (nowe okno)

Szkolenie dla osób, które ubiegają się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, a także dla rodzin zastępczych już
ustanowionych przez Sąd. Szkolenie odbędzie się 21.09.2015r. w godzinach 16:00-19:00 w Rudzie Śląskiej przy
ulicy Markowej 20 (sala konferencyjna). Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym.

Dopalacze kradną życie. Zapraszamy na spotkania profilaktyczne
17 sierpnia 2015

Gdzie szukać pomocy...

Problem tzw. dopalaczy znany jest w Polsce już od kilku lat, jednak w ostatnich tygodniach z powodu kolejnej
fali zatruć (kilkaset przypadków w ciągu paru dni) temat narkotyków syntetycznych rozgorzał na nowo.

„Dopalacze kradną życie” to nazwa akcji profilaktycznej, łączącej wszystkie osoby, którym zależy na walce z tymi
niebezpiecznymi substancjami i przeciwdziałania ich zażywaniu. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podczas
inauguracji kampanii, podpisany został pakt przeciwko dopalaczom. Do akcji dołączyło już wiele osób m.in.
przedstawiciele mediów, środowisk naukowych, sportowców oraz instytucji i organizacji pozarządowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Rudzie Śląskiej po
raz kolejny połączył siły i wspólnie zaprasza na dwa spotkania profilaktyczne dotyczące zagrożeń związanych z
zażywaniem dopalaczy. Spotkanie adresowane jest dla rodziców, młodzieży i wszystkich osób zainteresowanych
problemem, a którym nie jest obojętne zarówno zdrowie osób zażywających niebezpieczne substancje, jak i
skutki społeczne, jakie wywołuje ten problem współcześnie.

Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce w świetlicy Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus w
najbliższy wtorek, 18 sierpnia, o godz. 14.00. Drugie spotkanie odbędzie się w świetlicy Programu Aktywności
Lokalnej dla Orzegowa, w piwnicy Parafii pw. św. Michała Archanioła w Orzegowie w czwartek, 20 sierpnia o
godz. 12.00.

Zapraszamy serdecznie.

Ruda Śląska otrzymała dofinansowanie na utworzenie Dziennego Domu „SENIOR-
WIGOR”
11 sierpnia 2015

List gratulacyjny...

Miasto Ruda Śląska otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie
Dziennego Domu „SENIOR-WIGOR”. Dofinansowanie uzyskano w ramach Rządowego Programu Wieloletniego
„Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.
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„Wszystkie polskie dzieci mówią po angielsku”- Fundacja Petrus i Akademia
Najmłodszych Mini Mu zapraszają do wzięcia udziału w projekcie
5 sierpnia 2015

W ramach projektu "Wszystkie polskie dzieci mówią po angielsku" Fundacja Petrus i Akademia Mini Mu
organizuje zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-12 lat. W projekcie mogą wziąć udział dzieci
zarówno z kraju jak i zamieszkujące za granicą. Zajęcia odbywają się na platformie internetowej, zatem do
wzięcia w nich udziału potrzebny jest komputer i dostęp do Internetu.

Dzieci w dowolnej chwili mogą korzystać z oprogramowania na platformie internetowej ucząc się języka poprzez
zabawę z dźwiękiem i kolorem.

Jest to duża szansa dla dzieci zwłaszcza z małych miejscowości. Każde dziecko otrzyma dostęp do wybranego
kursu na okres 12 miesięcy. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez Mini Mu – Akademię Najmłodszych. Udział w
projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Informacje i zapisy na stronie www.minimu.pl/cpr (nowe okno)

Wspólna pielgrzymka do Częstochowy
31 lipca 2015

Zdjęcia z pielgrzymki do Częstochowy...

Coroczna pielgrzymka osób z różnych środowisk powoli staje się tradycją mieszkańców Osiedla Kaufhaus.
Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza już po raz kolejny zorganizowało wspólne wyjście do sanktuarium Matki
Boskiej Jasnogórskiej. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się w dniach 5 – 9 lipca i przebiegała pod hasłem „Zróbmy
razem coś pięknego dla Boga”, którego autorką jest bł. Matka Teresa z Kalkuty. W pieszej pielgrzymce
uczestniczyły osoby bezdomne, rudzkie rodziny, które uczestniczą w działaniach realizowanych przez
Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza oraz dzieci i młodzież, m.in. z Osiedla Kaufhaus, którzy zamieszkują
środowiska, w których swoją pracę duszpasterską realizują księża w ramach akcji „Światło w familoku”: ks. Piotr
Wencel, ks. Tomasz Koryciorz i ks. Krystian Łagowski. W sumie w pielgrzymce wzięło udział ponad sto osób.
Pielgrzymka piesza podzielona została na cztery dni wędrówki pięknymi szlakami Jury Krakowsko –
Częstochowskiej.

W ostatnim dniu do pielgrzymów dotarli autokarem seniorzy z dzielnicy Ruda, którzy podobnie jak w latach
poprzednich codziennie przygotowywali rano i dowozili pielgrzymom świeże bułki, a także seniorzy z Kaufhausu
i uczestnicy programu aktywności lokalnej. Swoją obecnością zaszczycił nas również biskup Adam Wodarczyk,
który na podsumowanie wędrówki, po wspólnym spotkaniu, odprawił mszę w bazylice jasnogórskiej.

Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla
osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim
31 lipca 2015

Zobacz bazę teleadresową...  plik PDF, rozmiar 0,43 MB (nowe okno)

Śląski Urząd Wojewódzki opublikował bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych
świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim. Dokument
zawiera m.in. opis świadczonych usług oraz harmonogram godzinowy pracy poszczególnych podmiotów.
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Ogólnopolski Konkurs PFRON „OTWARTE DRZWI”
24 lipca 2015

Zapoznaj się z pismem dotyczącym Ogólnopolskiego Konkursu PFRON „OTWARTE DRZWI”...  plik PDF, rozmiar 0,51 MB (nowe
okno)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XII edycję Konkursu pn. „OTWARTE DRZWI”
na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w
wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Do konkursu mogą przystępować absolwenci studiów
magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do konkursu
może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Kategorie prac: rehabilitacja  społeczna, rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące
osobom niepełnosprawnym, rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym). Prace można przesyłać pocztą lub
składać osobiście w kancelarii PFRON: Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”.
Termin składania prac upływa 29 lipca 2015r. Szczegóły na stronie www.pfron.org.pl (nowe okno) w zakładce
Konkursy/Statuetki .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej rozpoczął dystrybucję
żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
24 lipca 2015

Czytaj więcej o formach wsparcia w ramach programu...  plik PDF, rozmiar 0,37 MB (nowe okno)

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup
osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku trwa realizacja Podprogramu 2015,
w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak
również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria
kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, to jest: osób i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie
przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla
osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie dokumentu wystawionego przez
właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia
podpisanego w organizacji.

Do końca lutego 2016 roku mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy spełniają kryteria dochodowe, będą mogli
skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek
żywnościowych. W trakcie całego Podprogramu 2015 osoby otrzymają: makaron świderki, ryż biały, kaszę
jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką,
koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej

rzepakowy.

Pierwszy ogród społeczny w Rudzie Śląskiej założony na Kaufhausie - prace ruszyły
pełną parą!
24 lipca 2015

Czytaj więcej o pierwszym ogrodzie społecznym w Rudzie Śląskiej...

W ramach kampanii „Nasz ogród społeczny” mieszkańcy Osiedla Kaufhaus, wspólnie z fundacją Green Cross
Poland zainaugurowali powstanie pierwszego w Rudzie Śląskiej ogrodu społecznego. Po kilku spotkaniach
organizacyjnych, które odbyły się w świetlicy Programu Aktywności Lokalnej, przyszedł czas na podjęcie
pierwszych działań, których efektem ma być zagospodarowanie terenu przy ul. Gwardii Ludowej i Dobrej Nadziei
(w sąsiedztwie krzyża). Punktualnie o 10.00 w czwartek, 16 lipca na Osiedlu Kaufhaus spotkała się grupa
kilkudziesięciu osób zainteresowanych czynnym udziałem w tworzeniu ogrodu. Oprócz mieszkańców osiedla,
pracowników naszego Ośrodka na co dzień zajmujących się animacją lokalną i dzieci z placówki wsparcia
dziennego, pojawili się również uczestnicy programu aktywności lokalnej z Orzegowa, pracownicy fundacji
„Green Cross Poland”, przedstawiciele Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz panie z firmy
ogrodniczej „Legutko”. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów z całego regionu.
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„Nasz ogród społeczny” na Kaufhausie
22 lipca 2015

Czytaj więcej o „Naszym ogrodzie społecznym” na Kaufhausie...

Miasto Ruda Śląska zaprosiło do współpracy tut. Ośrodek celem wspólnej realizacji projektu „Nasz ogród
społeczny”, którego organizatorem jest Fundacja Green Cross Poland z siedzibą w Warszawie. Na lokalizację
pilotażowego ogrodu społecznego został wybrany Kaufhaus – osiedle, które w całości objęte jest Lokalnym
Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030. To jedno z 9 takich miejsc wybranych z terenu całej
Polski oprócz Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Płocka, Łodzi, Częstochowy, Zabrza i Bytomia. Ogród powstanie u
biegu ulic Gwardii Ludowej i Rudzkiej, gdzie krzyżują się drogi osiedlowe rozprowadzające ruch we wszystkich
kierunkach, tutaj też następuje największe nagromadzenie pieszych potoków ruchu, w pobliżu których mieści
się świetlica socjoterapeutyczna Placówki Wsparcia Dziennego oraz nasza świetlica Programu Aktywności
Lokalnej.

Asfalciok Liga Fusbal (ALF) na Osiedlu Kaufhaus
16 lipca 2015

Czytaj więcej o Asfalciok Liga Fusbal...

W ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus wiosną zostały podjęte działania sportowe
adresowane do młodzieży, które okazały się platformą skutecznie integrującą chłopców i dziewczyny z Osiedla.
Największe emocje wzbudziła niewątpliwie piłka nożna, skupiając zainteresowanie nie tylko męskiej części
mieszkańców Osiedla.

Pomysł utworzenia osiedlowej amatorskiej ligi piłki nożnej narodził się podczas spotkań świetlicowych
młodzieży z animatorami lokalnymi. Nazwa ligi Asfalciok Liga Fusbal w skrócie ALF nawiązuje do boiska
asfaltowego położonego w centrum Osiedla. Młodzież wspólnie opracowała regulamin oraz zasady działania ligi
zaplanowanej w systemie wiosna jesień o trofeum - puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rudzie Śląskiej.

STOP DOPALACZOM - bezpłatna infolinia GIS
15 lipca 2015

Główny Inspektor Sanitarny uruchomił specjalną infolinię. Dzwoniąc pod numer 800 060 800 można uzyskać
informacje dotyczące skutków zażywania dopalaczy i poznać sposoby leczenia uzależnienia. Za pośrednictwem
infolinii można również przekazywać informacje, które mogą ułatwić organom ścigania dotarcie do osób
handlujących dopalaczami. Więcej informacji na stronie www.gis.gov.pl (nowe okno)

Pomoc materialna uczniom na rok szkolny 2015/2016
14 lipca 2015

Zapoznaj się z godzinami przyjmowania wniosków o stypendium...  plik PDF, rozmiar 0,38 MB (nowe okno)

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 przyjmowane są od 1
sierpnia br. do 15 września br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej - Nowym
Bytomiu, ul. Markowej 20, pok. 5 (parter).

Druki wniosków należy pobierać w siedzibie MOPS (Ruda Śląska - Nowy Bytom, ul. Markowej 20, pok. 5 - parter)
oraz w Sekcjach Pracowników Socjalnych w poszczególnych dzielnicach Miasta, a także na stronie internetowej
www.mops.rsl.pl
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Jeśli masz 40 – 75 lat możesz skorzystać z bezpłatnej mammografii.
10 lipca 2015

Informacja prasowa bezpłatnej mammografii...  plik PDF, rozmiar 0,38 MB (nowe okno)

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w
mammobusie, które odbędą się 10, 13 i 14 lipca br. w Rudzie Śląskiej przy Urzędzie Miasta, Plac Jana Pawła II 6.

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:

50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne,
refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które
w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane
skierowanie lekarskie.
40 – 49 oraz 70 – 75 lat
Badania wykonywane są w ramach Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w
ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy
EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór
skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl (nowe okno)

Świetlandia 2015
25 czerwca 2015

Czytaj więcej o Świetlandii 2015...

W dniu 27 czerwca br., o godz. 9.30 na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 z Klasami
Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej- Halembie, przy ul. Energetyków 15 odbędzie się
XIII edycja Świetlandii. Pomysłodawcą festiwalu w 2003 roku był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej, a jego tegorocznym organizatorem jest Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza. Impreza objęta została
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska Pani Grażyny Dziedzic. Projekt uzyskał dofinansowanie
ze środków Miasta Ruda Śląska.

20-lecie Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa Caritas
Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej
16 czerwca 2015

(św. Ignacy Loyola)

Czytaj więcej o 20-leciu Ośrodka dla Niepełnosprawnych...

„… dawać - nie licząc, walczyć - nie zważając na rany, pracować - nie szukając odpoczynku, trudzić się - nie
czekając na nagrodę …”

W miniony piątek Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa Caritas Archidiecezji Katowickiej w
Rudzie Śląskiej obchodził jubileusz 20-lecia swojej działalności. Podczas uroczystych obchodów Dyrektor
Ośrodka złożył podziękowania wszystkim tym, bez których – jak podkreślił- nie byłoby możliwe tworzenie i
prowadzenie takiego działania.Wśród szczególnie wyróżnionych znaleźli się m.in. Prezydent Miasta Grażyna
Dziedzic, Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. dr Krzysztof Bąk, KWK Halemba oraz Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
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Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie zgłaszania kandydatów do
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

03 czerwca 2015

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska...  plik PDF, rozmiar 0,19 MB (nowe okno)

Prezydent Miasta Ruda Śląska informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz
jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie miasta na prawach powiatu Ruda Śląska, po jednym
kandydacie do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Do zakresu działania powiatowej społecznej rady należy:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. ocena realizacji programów,
4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków

dla osób niepełnosprawnych.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób i powoływana jest na 4-letnią
kadencję. Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej, ul. Markowej 20, w terminie do dnia 30 czerwca 2015r. Powołanie członka
Powiatowej Rady przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska nastąpi w formie pisemnej w terminie do 30 dni.

VIII Festyn Rodzin Zastępczych już za nami
3 czerwca 2015

Czytaj więcej o zakończeniu VIII Festyn Rodzin Zastępczych...

W dniu 28 maja br. odbył się VIII Festyn Rodzin Zastępczych zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej we współpracy z Urzędem Miasta Ruda Śląska, w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny oraz
Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI, Stowarzyszeniem Razem Dla Rudy Śląskiej i
Związkiem Harcerstwa Polskiego.

Rodzice zastępczy wraz z dziećmi bawili się w ogrodach MCK im. H. Bisty w Nowym Bytomiu. Odwiedziło nas ok.
300 osób.

Zakończył się Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych
2 czerwca 2015

Czytaj więcej o zakończeniu Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych...

W dniach 21-30 maja 2015r. w Rudzie Śląskiej trwał Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych - cykl imprez
integracyjnych: wydarzeń sportowych, kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych. Celem tego wydarzenia jest
przybliżenie codziennych problemów osób niepełnosprawnych oraz włączenie ich w aktywne życie społeczne.

Ta cykliczna impreza niezmiennie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony osób
niepełnosprawnych. Głównym przesłaniem imprezy jest wyrażenie sprzeciwu wobec wszelkich form
dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, urzędach i życiu codziennym.
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To już ćwierć wieku Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych
28 maja 2015

W dniu 21 maja br. w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej zgromadzili się podopieczni, absolwenci,
pracownicy oraz przyjaciele Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, by wspólnie świętować 25-
lecie działalności ośrodka. Ośrodek Adaptacyjny istnieje od 1990 roku, a od 2005 roku przy ośrodku działa
założone przez rodziców Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Jaskółka”, które obchodzi swoje
dziesięciolecie.

Wspólna jubileuszowa Gala zainaugurowała trzynasty już Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Naszym
Mieście, w obchodach którego co roku udział bierze około 2 tysięcy osób. Koordynatorem Tygodnia od kilku lat
jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a honorowy patronat nad całym przedsięwzięciem obejmują: prezydent
miasta Grażyna Dziedzic oraz dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. dr Krzysztof Bąk.

Dni Profilaktyki 2015 - 20-lecie profilaktyki w Rudzie Śląskiej
26 maja 2015

Plakat informacyjny dotyczący Dnia Profilaktyki 2015...  plik PDF, rozmiar 2,81 MB (nowe okno)

W dniach 29 - 31 maja br. w Rudzie Śląskiej już po raz dwudziesty świętować będziemy Dni Profilaktyki. W
ramach tegorocznych obchodów odbędzie się Forum Profilaktyczne pt. „Rudzka recepta na rodzinę” oraz szereg
imprez promujących działania profilaktyczne na terenie Rudy Śląskiej. Będą one miały miejsce w placówkach
oświatowych (zajęcia dla dzieci i rodziców, festyny, rodzinne konkursy), organizacjach pozarządowych,
podmiotach kościelnych i klubach sportowych. Powyższe działania mają na celu zacieśnienie więzi rodzinnych i
wypromowanie zdrowego stylu życia. Szczegółowy program na plakacie.

UWAGA!!!
19 maja 2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja 2015 roku informacja Działu Świadczeń Rodzinnych,
Alimentacyjnych i Pomocy Materialnej Uczniom oraz Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(pok. 5 na parterze) będzie czynna do godziny 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej po raz trzynasty!
18 maja 2015

Więcej informacji o Tydodniu Godności Osób Niepełnosprawnych...

Ruda Śląska podejmuje szereg działań, aby tworzyć dogodne warunki do trwałej integracji osób
niepełnosprawnych. Jedną z inicjatyw odbywającą się co roku w maju są obchody Tygodnia Godności Osób
Niepełnosprawnych. Patronat honorowy nad całym przedsięwzięciem objęli Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic
oraz Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. Krzysztof Bąk.

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych to cykl integracyjnych imprez sportowych, kulturalnych,
artystycznych i edukacyjnych, cieszących się dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych.
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VIII Festyn Rodzin Zastępczych
14 maja 2015

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w VIII Festynie dla Rodzin Zastępczych, który odbędzie się
w dniu 28 maja 2015 roku (czwartek) w godzinach 16:00-19:00 w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury
im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu. Festyn jest zorganizowany w ramach Metropolitalnego
Święta Rodziny pod hasłem „Rodzina – gościnny dom” we współpracy z Urzędem Miasta Ruda Śląska,
Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI oraz Stowarzyszeniem Razem dla Rudy
Śląskiej.

Pragniemy także już dziś, mając w pamięci zbliżający się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego (30 maja),
złożyć serdeczne życzenia wszystkim rodzinom zastępczym z terenu naszego Miasta, aby miały dużo siły,
cierpliwości i miłości w wypełnianiu tak trudnej ale jakże ważnej i potrzebnej roli.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zdobył I miejsce w ogólnokrajowym konkursie
ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
24 kwietnia 2015

więcej...

W dniu 23 kwietnia 2015 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki ogólnopolskiego konkursu
„Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” – edycja 2015r.
Wniosek złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej zdobył I miejsce w kraju
zdobywając największą ilość punktów - 21 i najwyższą kwotę dotacji - 120.000,00 zł.

Ruda Śląska w czołówce miast śląskich w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2014, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
15 kwietnia 2015

Więcej o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014...

Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przedstawił dane ze wszystkich
jednostek samorządu gminnego województwa śląskiego, dotyczące zaangażowania gmin w zapewnienie
dostępu osobom i rodzinom, będącym w najtrudniejszej sytuacji, dodatkowego wsparcia w postaci żywności
dostępnej poprzez Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, podprogram 2014, realizowany
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Miasto Ruda Śląska znajduje się w czołówce miast śląskich, zaraz po Częstochowie i Bytomiu,
zaangażowanych w realizację Programu. Według stanu na dzień 23 stycznia 2015 roku Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej umożliwił dostęp do uzyskania pomocy żywnościowej 3 914 osobom.
Łącznie około 40 ton żywności trafiło do osób najbardziej potrzebujących z terenu naszego Miasta.

Pomóżmy Oliwii „Bo w życiu najważniejsze jest życie”!
08 kwietnia 2015

Więcej informacji o pomocy Oliwii...

Fundacja ISKIERKA jako organizacja pożytku publicznego w imieniu rodziców zwraca się z apelem o pomoc
finansową dla 5- letniej rudzianki Oliwii Kuśmierskiej. Dziewczynka zdążyła już wiele doświadczyć. Na początku
2005 roku trafiła do szpitala z powodu anemii oraz utrzymującego się od kilku tygodni osłabiebia organizmu.
Seria przeprowadzonych badań wykazała, że obecność guza jamy brzusznej- Neuroblastoma III stopnia. Obecnie
dziewczynka poddawana jest specjalistycznemu leczeniu, a w przyszłości planowany jest autoprzeszczep
komórek macierzystych.

Wspólnie możemy przyczynić się do zwiększenia szans Oliwii na powrót do zdrowia. Dokonując wpłat na
indywidualny numer rachunku oraz przekazując 1% podatku wspieramy dziewczynkę i jej rodzinę w tym
trudnym momencie. Z wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.
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Wesołych Świąt
1 kwietnia 2015

Zdrowych, pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego
"Alleluja" życzy w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rudzie Śląskiej Krystian Morys - Dyrektor MOPS.

Nasi pracownicy uhonorowani
31 marca 2015

Więcej o uhonorowaniu 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, 5 srebrnych i 6
brązowych medali, które wręczone zostały w dniu 26 marca 2015r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w
Katowicach. Złotymi medalami zostali odznaczeni: Krystyna Bujałkowska, Halina Kapica, Barbara Malik, Anna
Sokalska, Maria Spaltenstein, Alicja Tkocz i Eugenia Wieczorek. Srebrne medale trafiły do: Patrycji Pluta –
Szymajda, Joanny Gorysz, Krystyny Mazurek, Jolanty Szary i Ewy Twierdzińskiej, natomiast medalami
brązowymi odznaczono: Karinę Kaczyńską, Agnieszkę Kaintoch, Aleksandrę Majowską, Annę Rucińską, Izabelę
Starowicz i Michała Zawiszę.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES Program Pomocy Dzieciom
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
26 marca 2015

Zobacz plakat dotyczący Programu Pomocy Dzieciom...

Zobacz informację dotyczącą Programu Pomocy Dzieciom...  plik PDF, rozmiar 0,12 MB (nowe okno)

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES informuje, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji
finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendium Stowarzyszenia
SPES.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa do 6 kwietnia 2015r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.spes.org.pl/stypendia (nowe okno)

Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
20 marca 2015

W dniach od 17 do 28 kwietnia br. we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze
Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg
i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Doradcy podatkowi będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby
niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na
życzenie osoby niepełnosprawnej Doradca Podatkowy będzie oddzwaniał na własny koszt. Na plakatach
wykorzystano system symboli, który ma ułatwić dotarcie z przesłaniem akcji do osób porozumiewających się za
pomocą niewerbalnych środków komunikacji.

„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym" to szósta tego typu wspólna akcja Wydziału Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych -
Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Wojciecha Saługi - Marszałka Województwa Śląskiego.
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Zobacz plakat "Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym"...  plik PDF, rozmiar 5,58 MB (nowe okno)

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet
6 marca 2015

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć wszystkim Paniom życzenia, wszystkiego co najlepsze! Spełnienia marzeń,
zadowolenia z siebie, dużo szczęścia i uśmiechu oraz abyście zawsze czuły się doceniane i wyjątkowe!

Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

UWAGA!!!
2 marca 2015

Od dnia 2 marca 2015 roku wnioski o wydanie zaświadczeń dotyczących świadczeń realizowanych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmowane są w pokoju nr 2 (Dział Techniczno – Gospodarczy) na parterze
budynku w godzinach:

Poniedziałek - 7.30 – 17.00
Wtorek - 7.30 – 15.30
Środa - 7.30 – 15.30
Czwartek - 7.30 – 15.30
Piątek - 7.30 – 14.00

UWAGA!!!
2 marca 2015

Czytaj więcej o Aktywnym Samorządzie...

Informujemy, że od 16.03.2015r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków do programu „Aktywny Samorząd”
na rok 2015.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
20 lutego 2015

Dodatkowe informacje dotyczące Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem... (nowe okno)

W związku z organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości „TYGODNIEM POMOCY OSOBOM
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM” informujemy, że w dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015r. osoby
zainteresowane będą mogły zgłaszać się po pomoc do OŚRODKA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM prowadzonym przez CENTRUM MISJI i EWANGELIZACJI Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja 291.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami...

http://www.mops.rsl.pl/pliki/plakat_PIT.pdf
http://www.mops.rsl.pl/aktywny_samorzad.php
http://www.mops.rsl.pl/img/tydzien_godnosci.jpg
http://www.cme.org.pl/index.php?D=791


Zbliża się "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw"
10 lutego 2015

Plakat informacyjny dot. "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw"  plik PDF, rozmiar 0,12 MB (nowe okno)

W związku z organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości TYGODNIEM POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW
informujemy, że w dniach od 23 lutego do 27 lutego 2015 roku w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Rudzie
Śląskiej przy ul. Kokota 168 będą dyżurować prokuratorzy i asesorzy.

DYŻURY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ w NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

23.02.2015r. od 8.00 do 18.00
24-27.02.2015r. od 8.00 do 15.30

Szkolenie dla Rodzin Zastępczych
28 stycznia 2015

Plakat informacyjny o Szkoleniu dla Rodzin Zastępczych  plik PDF, rozmiar 0,23 MB (nowe okno)

Szkolenie dla osób, które ubiegają się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, a także dla rodzin zastępczych już
ustanowionych przez Sąd. Szkolenie odbędzie się 23.02.2015r. w godzinach 16:00-19:00 w Rudzie Śląskiej przy
ulicy Markowej 20 (sala konferencyjna). Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym.

Rodzinne Kolędowanie!!!
13 stycznia 2015

W ramach grupy wsparcia "Cafe RZ" Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza na
Wigilijno-Noworoczne Rodzinne Kolędowanie, które odbędzie się w Kościele pw.Świętej Barbary przy ul.
Górnośląskiej 31, w Rudzie Śląskiej 5 (Bykowina), dnia 17 stycznia 2015r. tj. w sobotę o godzinie 11:00.
Pomysłodawcą spotkania jest zawodowa rodzina zastępcza Państwa Barbary i Wojciecha Wilk. Serdecznie
zapraszamy!!!

http://www.mops.rsl.pl/pliki/tydz_pomocy_ofiarom_przest.pdf
http://www.mops.rsl.pl/pliki/szkolenie_rz_2015.pdf
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