
Szczęśliwego Nowego Roku
30 grudnia 2016

Dyrektor Krystian Morys
Z-ca Dyrektora Karina
Kaczyńska

Niech zbliżający się Nowy Rok przyniesie wszystkim radość, miłość i pomyślność. Niech spełniają się Wasze
marzenia, a nadzieja, życzliwość i szczęście towarzyszą w każdym dniu 2017 roku.

Wesołych Świąt
22 grudnia 2016

Dyrektor Krystian Morys
Z-ca Dyrektora Karina
Kaczyńska

„Bóg się rodzi, moc truchleje...”

W ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia życzymy ciepła ludzkich serc i wielu radosnych chwil
spędzonych w gronie najbliższych oraz wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.
Niech Nowy Rok obdaruje Wszystkich pomyślnością i szczęściem, niech blask Betlejemskiej Gwiazdy rozjaśnia
każdy dzień, a dźwięk kolęd łagodzi trudy dnia codziennego.

Dziękujemy darczyńcom
22 grudnia 2016

Dar serca to najpiękniejszy dar jaki człowiek może podarować drugiemu człowiekowi, dlatego cieszymy się, że i
w tym roku nie zabrakło bezinteresownych ludzi, którzy w ten Świąteczny czas nie zapomnieli o najbardziej
potrzebujących. Jedni pomagali przy organizacji spotkań Świątecznych, inni przekazali paczki dla najuboższych
przyczyniając się do wzbudzenia radości w sercach dzieci i dorosłych. Serdecznie wszystkim dziękujemy w
imieniu własnym oraz tych, którzy mogli liczyć na życzliwość i wsparcie. Życzymy by spokój, nadzieja i ciepło
ludzkich serc towarzyszyły w czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz przez cały Nowy Rok.

„Radość dziecka ponad wszystko”
22 grudnia 2016

Zobacz zdjęcia z „Radości dziecka ponad wszystko”...

W dniach od 7 do 21 grudnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt socjalny przygotowujący
dzieci i rodziny korzystające z pomocy społecznej do Świat Bożego Narodzenia. Spotkania z dziećmi i ich
rodzicami odbywały się Sekcji Pracowników Socjalnych w Bykowinie, a ich uczestnikami były rodziny z
zamieszkujące dzielnicę Bykowina i Kochłowice. Dzieci w obecności rodziców oraz przy wsparciu pracowników
socjalnych Sekcji, przygotowywały ozdoby choinkowe, wspólnie ubierały choinkę oraz tworzyły według
własnych pomysłów kartki świąteczne dla swoich najbliższych. Dzieci z chęcią przychodziły na cotygodniowe
spotkania i angażowały się w kolejne przedświąteczne zadania. Na zakończenie projektu, wszystkie
uczestniczące w nim dzieci otrzymały świąteczne paczki. Ich radość była ponad wszystko!
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Wilijo na Kaufhausie
22 grudnia 2016

Czytaj więcej o Wiliji na Kaufhause...

Mieszkańcy nowobytomskiego Osiedla Kaufhaus uczestniczyli we wtorek 20 grudnia w spotkaniu wigilijnym
zorganizowanym dla lokalnej społeczności. Inicjatywa po raz drugi spotkała się z bardzo dużym
zainteresowaniem mieszkańców.

„Rudzkie warsztatkowo” – idą Święta
22 grudnia 2016

Zobacz zdjęcia z „Rudzkiego warsztatkowa”...

Od kilku spotkań „Rudzkie warsztatkowo” realizowane przez Dział ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej mija w świątecznej atmosferze. Uczestnicy warsztatów poprzez wspólne
przygotowywanie ozdób i kartek świątecznych wzmacniali więzi rodzinne. Tego typu warsztaty pomagają w
budowaniu nastroju świątecznego i wskazują wartości płynące z kultywowania tradycji Bożonarodzeniowych.
Był również Święty Mikołaj, był anioł, no i diabeł. Była radość dzieci i uśmiechy na buziach, ale i dorośli miło
spędzili czas ze swoimi pociechami. O to właśnie chodzi w Świętach- by były radosne, szczęśliwe, a przede
wszystkim rodzinne.

Przyznano tegoroczne „Anioły wolontariatu”
19 grudnia 2016

Zobacz podziękowania z przyznania tegorocznych "Aniołów wolontariatu"...

W ubiegłym tygodniu już po raz szósty przyznano „Anioły wolontariatu”. Za pracę na rzecz mieszkańców i
bezinteresowną pomoc potrzebującym wyróżniono 4 organizacje oraz 29 osób. W tym roku dostrzeżono również
osoby podejmujące działania na polu pomocy społecznej w Naszym Mieście. Podziękowania za wieloletnią
współpracę i wsparcie otrzymały m.in.: Pani Ewelina Sówka - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a zarazem Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej, Pani Małgorzata Zegan- Dyrektor Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Rudzie Śląskiej oraz Pani Janina Szwedka- Dyrektor Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie
Śląskiej.

Wydarzenie po raz 6 zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”. Oprócz wręczenia
nagród odbyła się konferencja podsumowująca zadanie publiczne pn. "Upowszechnianie idei wolontariatu oraz
aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontariackiej na terenie Rudy Śląskiej”.

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach
19 grudnia 2016

W dniu 10 grudnia 2016r. Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej- Halembie
zorganizował w Miejskim Centrum Kultury imienia Henryka Bisty imprezę integracyjno-kulturalną „Serce pełne
dobra”. Podczas imprezy osoby niepełnosprawne prezentowały swoje talenty, ale była ona również
podsumowaniem całorocznej działalności Ośrodka, który od ponad 20 lat m.in. promuje aktywność artystyczną
swoich podopiecznych. W tym roku podczas imprezy kulturalnej „Serce pełne dobra” podopieczni Ośrodka m.in.
przedstawili piękną i wzruszającą Opowieść Wigilijną. Ważnym punktem spotkania było także podpisanie
porozumienia o współpracy, zawartego pomiędzy Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Celem porozumienia jest powołanie
partnerstwa nakierowanego na rozbudowę potencjału stron porozumienia, ze szczególnym uwzględnieniem
obszaru oddziaływań pomocy społecznej oraz edukacji.

Realizacja zapisów porozumienia pozwoli na poszerzenie funkcjonującego w Rudzie Śląskiej kompleksowego
systemu wspomagającego integrację społeczną, optymalne wykorzystanie możliwości i zasobów Stron
porozumienia, jak i dopasowanie oferty do potrzeb zarówno beneficjentów, jak i pracowników Stron
porozumienia. Jednym z ważnych działań, jakie podejmowane będą w ramach porozumienia będzie

http://www.mops.rsl.pl/wilijo_kaufhaus.php
http://www.mops.rsl.pl/img/warsztatkowo_swieta/0.JPG
http://www.mops.rsl.pl/img/warsztatkowo_swieta/1.JPG
http://www.mops.rsl.pl/img/podziekowania2016/podziekowanie_MOPS.jpg
http://www.mops.rsl.pl/img/podziekowania2016/podziekowanie_OPDziR.jpg
http://www.mops.rsl.pl/img/porozumienie/foto1.jpg


Zobacz zdjęcia z porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach...

realizowanie wspólnych przedsięwzięć i programów stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby oraz
promowanie dobrych praktyk realizowanych w Mieście. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Prorektorem
Uniwersytetu Śląskiego ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej prof. dr hab. Tomaszem Pietrzykowskim, a
Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Krystianem Morysem. Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej jest jednocześnie Członkiem Rady Programowej Kierunku Praca
socjalna, Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, w
ramach której m.in. podejmowana jest współpraca w obszarze organizacji praktyk zawodowych i staży dla
studentów, doktorantów i absolwentów.

We wzajemnych kontaktach Uniwersytet Śląski reprezentować będzie dr Monika Kornaszewska-Polak - Adiunkta
w Katedrze Nauk o Rodzinie Wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, natomiast Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej reprezentować będzie mgr Agnieszka Kaintoch- Kierownik Działu ds. Asysty Rodzinnej MOPS.
Impreza integracyjno-kulturalna „Serce pełne dobra” odbywała się w klimacie zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia, w atmosferze wzajemnej życzliwości i serdeczności.

Rozpoczęła się dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram
2016
12 grudnia 2016

Czytaj więcej o dystrybucja żywności...

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych realizuje Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

Na zdjęciu od lewej: Ksiądz Tomasz
Koryciorz, Fabian Szajor-
przedstawiciel MOPS, Wiceminister
Elżbieta Bojanowska, Ksiądz Piotr
Wenzel, Ksiądz Mariusz Dronszczyk

„Światło w familoku” – nagroda Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla
rudzkich księży
23 listopada 2016

Zobacz zdjęcia z wręczenia nagrody dla rudzkich księży...

Czterech księży posługujących w rudzkich parafiach: Piotr Wenzel, Tomasz Koryciorz, Mariusz Dronszczyk i
Krystian Łagowski, otrzymało wczoraj nagrodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za realizowaną od
kilku lat inicjatywę duszpasterską „Światło w familoku”. Uroczyste wręczenie nagrody (przy okazji obchodów
Dnia Pracownika Socjalnego) miało miejsce w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości wzięli udział
trzej spośród czterech nagrodzonych duszpasterzy oraz pracownik naszego Ośrodka, który był przedstawicielem
Wnioskodawcy. Wręczenie nagród odbyło się z udziałem Premier RP Beaty Szydło, Minister Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej i wiceminister Elżbiety Bojanowskiej. W tym roku przyznano 8 nagród
indywidualnych i 5 nagród zespołowych oraz 10 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 6 listów
gratulacyjnych indywidualnych i 4 listów gratulacyjnych zespołowych za wybitne i nowatorskie rozwiązania w
zakresie pomocy społecznej.

Księża realizujący inicjatywę „Światło w familoku”- projekt ewangelizacji rodzin ubogich, zaniedbanych
duchowo, polegający na wejściu w ich środowisko życia i towarzyszeniu im, od kliku lat nieustannie
współpracują z instytucjami realizującymi działania z zakresu pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej. Doskonale
odnajdują się w lokalnej społeczności m.in. uzupełniając ograniczone obowiązującymi przepisami prawa
działania instytucjonalne. Czterech księży z różnych rudzkich parafii w ramach inicjatywy duszpasterskiej
„Światło w familoku”, tworzą doskonały zespół, niosąc wsparcie zarówno materialne jak i duchowe,
wkomponowując się ze swoją misją we wspieranie potrzebującego człowieka. Profesjonalizm i wysoka kultura
osobista księży: Piotra, Tomasza, Krystiana i Mariusza zaskarbiły sobie sympatię wielu mieszkańców oraz
współpracujących z nimi na co dzień osób. Dzięki takiej właśnie wielopłaszczyznowej współpracy, został
poczyniony ogromny krok w stronę przywrócenia do społeczeństwa tych, którzy przez splot zdarzeń, często nie
do końca zależnych od nich sytuacji, zostali zepchnięci, lub też sami zepchnęli się na margines społeczny.

„Światło w familoku” to inicjatywa pięknie wpisująca się w pomoc ludziom ubogim, to inicjatywa, która nie
pozwala zapomnieć, że ludzka bieda ma różne oblicza, że często nie wystarczy wsparcie materialne, bo bez
wyjścia z biedy duchowej trudno budować solidne podstawy „nowego” życia. SERDECZNIE GRATULUJEMY!
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Zobacz list gratulacyjny dla rudzkich księży...

Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego już za nami
23 listopada 2016

Zobacz zdjęcia z Tegorocznego Dnia Pracownika Socjalnego...

Zobacz życzenia i podziękowania z Tegorocznego Dnia Pracownika Socjalnego...

Dwa dni temu w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Nowym Bytomiu obchodziliśmy Dzień Pracownika
Socjalnego, będący jednocześnie świętem wszystkich osób pracujących w służbach społecznych. Na uroczystość
przybyło wielu znakomitych gości m.in. Pani Grażyna Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska wraz z Panią Anną
Krzysteczko Zastępcą Prezydenta Miasta ds. Społecznych, Pan Kazimierz Myszur Przewodniczący Rady Miasta,
Pani Joanna Kołada Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Radni Rady Miasta, Pełnomocnicy
Prezydenta, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej
oraz wiele innych osobistości, w tym Pani Bogdana Malara były wieloletni Dyrektor MOPS. Tuż przed godziną
13.00 sala widowiskowa MCK wypełniła się po brzegi gośćmi, ale przede wszystkim pracownikami Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji pomocy społecznej, zarówno obecnymi i emerytowanymi, którzy
co roku w tym dniu obchodzą swoje święto.

Podczas uroczystości nie brakowało życzeń i podziękowań, ale w szczególne miejsce zajęła przedstawiona przez
Dyrektora MOPS – Pana Krystiana Morysa prezentacja działań podejmowanych przez pracowników Ośrodka – ich
wkład pracy, zaangażowania i niejednokrotnie codziennych zmagań. Całość uświetnił występ zespołu Big Sunny
Band działającego przy rudzkiej Szkole Muzycznej, pod kierunkiem Pana Mariusza Mączki. Wykonane utwory
wprowadziły zebranych w klimatyczny nastrój, który dodatkowo okraszony został autorskimi występami
pracowników Ośrodka: Pani Joanny Szincel z Działu Obsługi i Finansowania Opieki nad Dzieckiem wraz z
instruktorem tańca Panem Grzegorzem Cabanem, w wykonaniu których podziwialiśmy salsę, a także Pani
Jadwigi Jakrzewskiej psychologa Działu Pieczy Zastępczej wraz z pracownikami Działu. Pani Jadzia swoim
występem wprowadziła wszystkich w doskonały nastrój, ciesząc i bawiąc skeczami i piosenkami o nas samych i o
naszych „pobożnych” życzeniach. Następny taki Dzień już za rok!

„Rudzkie warsztatkowo” jesiennie
22 listopada 2016

Zobacz zdjęcia z "Rudzkiego warsztatkowa"...

Trwają spotkania w ramach projektu „Rudzkie warsztatkowo” realizowanego przez Dział ds. Asysty Rodzinnej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Tym razem uczestnicy spotykali się w jesiennych
klimatach, wykorzystując aurę zza okna.

Dużym zainteresowaniem na warsztatach cieszyło się m.in. przygotowywanie jesiennych bukietów oraz
własnoręczne wykonywanie dekoracji stołu z wykorzystaniem wielobarwnych liści i pięknych kasztanów.
Poprzez tego typu zajęcia grupowe propagowane są właściwe postawy rodzicielskie, uczestnicy nabywają
umiejętności spędzania wolnego czasu z dziećmi oraz wspierana jest aktywność społeczna rodzin. Przed nami
kolejne spotkania w ramach „Rudzkiego warsztatkowa”. Najbliższe odbędzie się z bożonarodzeniowym
akcentem ozdób i kartek świątecznych.

Drodzy pracownicy MOPS
21 listopada 2016
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Dyrektor Krystian Morys
Z-ca Dyrektora Karina
Kaczyńska

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, dziękujemy za Wasze zaangażowanie w pracę zawodową, za nowe
pomysły, które są przejawem troski i profesjonalnego działania. Na kolejne lata życzymy wielu sił i entuzjazmu, a
w życiu prywatnym zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń

Grażyna Dziedzic - Prezydent Miasta Ruda
Śląska

"Dzień Pracownika Socjalnego, święto, które dla mnie jest szczególnie bliskie, bo przez 15 lat mogłam z bliska
obserwować i wspierać Waszą ciężka prace. Wiem, ze nie zawsze Wasza praca jest doceniana, ja jednak wiem ile
serca i poświęcenia w nią wkładacie. Za dobro, które czynicie, dziś chylę przed Wami głowę i po prostu
dziękuje."

Podejmij wyzwanie i zostań RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
7 listopada 2016

Zobacz plakat (podejmij wyzwanie i zostań rodziną zastępczą)...  plik PDF (nowe okno)

Rodzic najlepszym nauczycielem – nauczyciel najlepszym rodzicem.

Nauczycielu! Wychowawco!

Wykorzystaj swój potencjał i doświadczenie zdobyte w pracy z dziećmi. Stwórz dziecku, które z różnych
przyczyn zostało pozbawione opieki rodziców prawdziwą RODZINĘ.

Czekamy właśnie na Ciebie! Przyjdź lub zadzwoń i umów się na spotkanie!
Dział Pieczy Zastępczej, tel. 32 344 03 23 wew.357, 378, 379, 380.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
7 listopada 2016

więcej o szkoleniu dla rodzin zastępczych...

Serdecznie zapraszam rodziców zastępczych na cykl warsztatów doskonalących umiejętności wychowawcze pt.
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajęcia będą się odbywać od 16.11.2016r. do 18.01.2017r. w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Markowej 20, w Rudzie Śląskiej 9, piętro I, pokój nr 110. Cykl obejmuje 10
cotygodniowych spotkań trwających od 1600 do1900 w każdą środę.

Finał drugiego sezonu ligi ALF
26 października 2016

Czytaj więcej o finale drugiego sezonu ligi ALF...

W czwartek 27 października br. na Osiedlu Kaufhaus odbył się finał drugiego sezonu amatorskiej ligi piłki nożnej
Asfalciok Liga Fusbal. Od dwóch lat dzieci i młodzież tego osiedla gromadzą się od maja do października w każdy
wtorek na boisku asfaltowym aby walczyć o puchar ufundowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej.
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Ruszyła kolejna edycja programu EMBARGO - WOW 2016
26 października 2016

Czytaj więcej o programie EMBARGO - WOW 2016...

Ruszyła kolejna edycja programu EMBARGO - WOW 2016, którego głównym celem jest wsparcie producentów
owoców i warzyw.

Zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane dystrybucją owoców i warzyw na terenie miasta Ruda Śląska,
do wzięcia udziału w Programie i nawiązania współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie.

Zachęcamy do włączenia się w pomoc na rzecz osób najbardziej potrzebujących z terenu naszego Miasta.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Ślaskiej "Domem Pozytywnej Energii"
15 września 2016

Zobacz zdjęcia z programu "Dom Pozytywnej Energii"...

Wychowankowie Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej wzięli udział w 12 edycji programu
"Domy Pozytywnej Energii" organizowanego przez Fundację TAURON oraz TAURON DYSTRYBUCJA. Akcja Domy
Pozytywnej Energii jest skierowana do całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych działających na
terenie pięciu województw (dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego). W tym roku
hasłem przewodnim konkursu było: "Nasze szlaki z pozytywną energią" a zadaniem biorących w nim udział
stworzenie trasy jednodniowej wycieczki.

Wychowankowie Ośrodka wspólnie z wychowawcami przygotowali pracę pt. "Na kole po rudzkim padole z
Ośrodkiem Pomocy Dzieciom i Rodzinie" Jest to autorska trasa rowerowa licząca 27 km, ukazująca ciekawe,
warte poznania i przede wszystkim ważne dla regionu i historii Rudy Śląskiej miejsca w naszym mieście m.in.
ruiny domu Karola Goduli, Piekarok, stara drukarnia, jak również miejsca nowoczesne, gdzie można ciekawie i
aktywnie spędzić czas, odpocząć, takie jak Burloch Arena czy Park Strzelnica.

Wychowankowie z wychowawcami zostali zaproszeni na Galę finałową, która odbyła się 8 września 2016 roku w
kopalni soli w Bochni. Na uczestników czekało wiele atrakcji m.in. 140 metrowa zjeżdżalnia, spotkanie z
karykaturzystą oraz zwiedzanie kopalni i to właśnie w Bochni wychowankowie Ośrodka Pomocy Dzieciom i
Rodzinie otrzymali jedną z pięciu głównych nagród - czek na 50 000 oraz tytuł "Dom Pozytywnej Energii".
Otrzymane środki finansowe, zgodnie z regulaminem akcji, zostaną przeznaczone m.in. na organizację
wycieczki, zakup komputerów do pokoi dziecięcych jak również sprzętu sportowego umożliwiającego udział w
kolejnych ciekawych wycieczkach.

Nieodpłatna Pomoc Psychologów i Terapeutów
14 września 2016

Zobacz plakat z nieodpłatnej pomocy psychologów i terapeutów...

Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza proponuje porady, terapię małżeńską i rodzinną oraz spotkania dla rodziców
w Klubie Młodzieżowym przy ul. Solidarności 21 w Rudzie Śląskiej - Halembie. Zapisy pod nr tel. 504 235 989.
Szczegóły na plakacie.

http://www.mops.rsl.pl/program_embargo_2016.php
http://www.mops.rsl.pl/img/opdzir2016/1.jpg
http://www.mops.rsl.pl/img/opdzir2016/2.jpg
http://www.mops.rsl.pl/img/nereusz_pomoc.jpg
http://www.mops.rsl.pl/img/nereusz_pomoc.jpg


Szkolenie dla Rodzin Zastępczych
6 września 2016

Pierwsze spotkanie odbędzie się 12.09.2016r., tj. w poniedziałek w godzinach 16:00 – 19:00. Spotkania
odbywają się przez 13 tygodni od września do grudnia 2016r., raz w tygodniu w Dziale Pieczy Zastępczej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Markowej 20 (sala konferencyjna).
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ubiegają się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, a także dla rodzin
zastępczych już ustanowionych przez Sąd. Psycholog prowadzący: mgr Katarzyna Szmida.

Szkolenie uzupełniające dla kandydatów na rodziny zastępcze
6 września 2016

Szkolenie uzupełniające dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, do prowadzenia rodzinnego domu
dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Pierwsze
spotkanie odbędzie się 14.09.2016r., tj. w środę w godzinach 16:00 – 19:00. w Dziale Pieczy Zastępczej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Markowej 20 (pokój 110). Psycholog
prowadzący: mgr Izabela Koziarczyk - Paździor.

Spotkania Cafe RZ
6 września 2016

Przypominamy, że w każdy ostatni czwartek miesiąca począwszy od września do czerwca rusza Grupa wsparcia
dla rodzin zastępczych CAFE RZ. Wszystkich zainteresowanych integracją ze środowiskiem rodzinnej pieczy
zastępczej zapraszamy na powakacyjne spotkanie 29 września 2016r.o godzinie 16.00 do Działu Pieczy
Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Markowej 20 w pokoju 110, I
piętro.

Uwaga - stypendium szkolne - rok szkolny 2016/2017
5 sierpnia 2016

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 będą przyjmowane od 01
sierpnia 2016 roku
do 15 września 2016 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 9 przy ul.
Markowej 20 pok. nr 5 i 6.

Godziny przyjmowania wniosków o stypendium od 01 sierpnia do 30 sierpnia 2016 roku:

poniedziałek: od 8.30 do 15.00, osoby pracujące do 16.30;
wtorek, środa i czwartek: od 8.30 do 15.00;
piątek: od 8.30 do 13.30;

Godziny przyjmowania wniosków o stypendium od 01 września
do 15 września 2016 roku:

poniedziałek i czwartek: od 8.00 do 15.00 osoby pracujące do 16.30;
wtorek: od 8.00 do 15.00;
środa i piątek: od 8.00 do 13.30;

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 należy pobierać od 01 lipca 2016
roku
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
9 przy ul. Markowej 20 pok. 5 oraz w siedzibach pracowników socjalnych.



Uwaga – świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy 2016/2017
16 sierpnia 2016

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 rozpoczyna się od 01 listopada 2016 roku i trwa do 31 października 2017
roku.

Wnioski będą przyjmowane od 01 września 2016 roku w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Markowej 20 pok. nr 5 i 6.

w okresie od 01 września 2016 roku do 30 listopada 2016 roku:

w godzinach:

poniedziałek i czwartek od 8.00 do 15.00, osoby pracujące do 16.30;
wtorek od 8.00 do 15.00;
środa i piątek od 8.00 do 13.30;

w okresie od 01 grudnia 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku:

w godzinach:

poniedziałek od 8.30 do 15.00 osoby pracujące do 16.30;
wtorek, środa i czwartek od 8.30 do 15.00;
piątek od 8.30 do 13.30;

Druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego należy pobrać:

w siedzibach pracowników socjalnych od 1 lipca 2016 roku.

R-1 ul. Wolności 14
R-3 i 4 ul. Przedszkolna 6
R-5 ul. Kowalskiego 1A
R-6 ul. Solidarności 7
R-7 ul. Tunkla 1
R-8 i 9 ul. Markowej 22
R-10 ul. Jankowskiego 8
R-11 ul. Bielszowicka 114A

w godzinach:

poniedziałek: od 14.00 do 15.30 osoby pracujące do 17.00;
wtorek i środa: od 8.00 do 10.00;
czwartek: od 14.00 do 15.30;
piątek: od 8.00 do 10.00;

MOPS Ruda Śląska ul. Markowej 20 pok. Nr 5. lub na stronie internetowej tut. Ośrodka (w zakładce: wsparcie dla
rodzin z dziećmi) lub w Biuletynie Informacji Publicznej (www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl).

Uwaga – fundusz alimentacyjny - okres świadczeniowy 2016/2017
5 sierpnia 2016

Nowy okres świadczeniowy 2016/2017 w funduszu alimentacyjnym rozpoczyna się od 01 października 2016
roku i trwa do 30 września 2017 roku. 
Wnioski są przyjmowane od 01 sierpnia 2016 roku w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Markowej 20 pok. nr 5:
w okresie od 01 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku oraz w okresie od 01 grudnia 2016 roku do 31
sierpnia 2017 roku: 
w godzinach:

poniedziałek od 8.30 do 15.00 osoby pracujące do 16.30
wtorek, środa i czwartek od 8.30 do 15.00
piątek od 8.30 do 13.30

w okresie od 01 września 2016 roku do 30 listopada 2016 roku 
w godzinach:

poniedziałek i czwartek od 8.00 do 15.00 osoby pracujące do 16.30
wtorek od 8.30 do 15.00
środa i piątek od 8.30 do 13.30

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy pobrać:
w siedzibach pracowników socjalnych od 1 lipca 2016 roku:

http://www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl


R-1 ul. Wolności 14
R-3 i 4 ul. Przedszkolna 6
R-5 ul. Kowalskiego 1A
R-6 ul. Solidarności 7
R-7 ul. Tunkla 1
R-8 i 9 ul. Markowej 22
R-10 ul. Jankowskiego 8
R-11 ul. Bielszowicka 114A

w godzinach:

poniedziałek: od 14.00 do 15.30 (osoby pracujące do 17.00)
wtorek i środa: od 8.00 do 10.00
czwartek: od 14.00 do 15.30
piątek: od 8.00 do 10.00

w MOPS Ruda Śląska ul. Markowej 20 pok. Nr 5, na stronie internetowej tut. Ośrodka:
(www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl).

Uwaga – godziny pracy MOPS od 4 lipca br.
4 lipca 2016

Od dnia 4 lipca br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej będzie czynny w następujących
godzinach:

poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:30

Ponadto informujemy, że od 4 lipca br. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)
przyjmowane będą w pokoju nr 5 na parterze Ośrodka przy ul. Markowej 20, w godzinach przyjmowania stron i
wniosków Działu Świadczeń Rodzinnych:

w okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia oraz w grudniu:
Poniedziałek - 8:30-16:30
Wtorek, Środa, Czwartek - 8:30-15:00
Piątek - 8:30-13:30

w okresie od 01 września do 30 listopada:
Poniedziałek, Czwartek - 8:00-16:30
Wtorek - 8:00-15:00
Środa, Piątek - 8:00-13:30

Wiwat Świetlandia 2016
30 czerwca 2016

Zobacz zdjęcia ze Świetlandii 2016...

Tegoroczna - czternasta już edycja festiwalu Świetlic Środowiskowych i Socjoterapeutycznych „Świetlandia”,
zorganizowana była przez Ośrodek Święta Elżbieta oraz Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Rudzie Śląskiej i
współfinansowana ze środków miasta Ruda Śląska. Patronat honorowy nad całym przedsięwzięciem objęła Pani
Grażyna Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz ks. Krzysztof Bąk Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Impreza miała charakter sportowy i odbywała się na dwóch obiektach: na hali widowiskowo- sportowej oraz na
Stadionie Górniczego Klubu Sportowego „Grunwald”. Uczestnikami imprezy były dzieci i młodzież na co dzień
uczęszczające do placówek wsparcia dziennego i całodobowego w naszym mieście. Przedsięwzięciu
towarzyszyły występy sceniczne, gry i zabawy oraz niezapomniane wrażenia z rozgrywek drużynowych. Ten
dzień był wyjątkowym dniem przede wszystkim dzięki ludziom, którzy swym zaangażowaniem, otwartością i
wrażliwością przyczynili się do zorganizowania tego wspaniałego święta.
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Kolejne spotkanie uczestników „Rudzkiego warsztatkowa”
23 czerwca 2016

Zobacz zdjęcia ze spotkania uczestników „Rudzkiego warsztatkowa”...

W dniu 22 czerwca br. odbyło się kolejne z cyklu spotkań w ramach projektu „Rudzkie warsztatkowo”
realizowanego przez Dział ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Tym
razem uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z podstawami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Na spotkanie zaproszony był ratownik WOPR, który nie tylko zapoznał uczestników z zasadami udzielania
pierwszej pomocy, ale też z jej praktycznymi aspektami.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się praktyczna część spotkania. Uczestnicy chętnie brali udział w ćwiczeniach
prowadzonych przez ratownika. Temat spotkania podyktowany był potrzebą wyposażenia uczestników w
elementarne podstawy wiedzy o zachowaniu się w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia człowieka.
Przed nami kolejne spotkania w ramach „Rudzkiego warsztatkowa”, o równie ciekawej i przydatnej w życiu
codziennym tematyce.

Informacyjny bus 500+ przyjechał do Rudy Śląskiej
21 czerwca 2016

Czytaj więcej na stronie Dziennika Zachodniego...  (nowe okno)

Informacyjny bus 500+ przyjechał dziś do Rudy Śląskiej. O godzinie 10.00 pojawił się na Placu Jana Pawła II w
Nowym Bytomiu.

Świetlandia 2016
8 czerwca 2016

W dniu 11 czerwca br. odbędzie się XIV edycja festiwalu Świetlic Środowiskowych i Socjoterapeutycznych
Świetlandia”. Pomysłodawcą festiwalu w 2003 roku był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, a
jego tegorocznymi organizatorami są: Ośrodek Święta Elżbieta i Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety.
Tegoroczna „Świetlandia” odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska Pani
Grażyny Dziedzic oraz Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. Krzysztofa Bąka.

Impreza będzie miała charakter sportowy i odbędzie się na dwóch obiektach: Hali widowiskowo-sportowej oraz
Stadionie Górniczego Klubu Sportowego „Grunwald. Oba obiekty mieszczą się w Rudzie Śląskiej Halembie.
Uczestnikami imprezy będą dzieci i młodzież na co dzień uczęszczające do placówek wsparcia dziennego i
całodobowego w naszym mieście. Impreza jest współfinansowana ze środków Miasta Ruda Śląska.

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej – to był udany tydzień!
8 czerwca 2016

Tradycyjnie w maju odbywały się w Rudzie Śląskiej obchody XIV Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych.
Tegoroczne obchody trwały aż 9 dni. Koordynatorem całego przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, a honorowym patronem była Prezydent
Miasta Grażyna Dziedzic oraz Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. Krzysztof Bąk. W ramach
tegorocznych obchodów odbyło się wiele inicjatyw mających na celu rozbudzenie świadomości społecznej na
temat potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych oraz podkreślenia ich osobowej godności i prawa do pełnej
integracji społecznej. W poszczególnych dzielnicach miasta odbyły się różne przedsięwzięcia kulturalne,
artystyczne, edukacyjne, sportowe i rekreacyjne. Organizatorami poszczególnych imprez były rudzkie instytucje,
placówki oświatowe, ośrodki wsparcia i organizacje pozarządowe wspierające na co dzień osoby
niepełnosprawne, a koordynatorem całego przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Najważniejszym celem obchodów było dostarczenie okazji osobom niepełnosprawnym do podzielenia się
własnymi talentami i sukcesami. W ten sposób organizatorzy tego przedsięwzięcia pragną propagować
pozytywny wizerunek człowieka niepełnosprawnego, który chce być aktywnym, samodzielnym człowiekiem i
odnosić indywidualne sukcesy.
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Zobacz zdjęcia z Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych...

Czytaj więcej o Tygodniu Godności Osób Niepełnosprawnych...

Festyn dla Rodzin Zastępczych – spotkanie już za nami - pozostały miłe
wspomnienia!
6 czerwca 2016

Zobacz zdjęcia z Festynu dla Rodzin Zastępczych...

W dniu 24 maja 2016 roku odbył się IX Festyn Rodzin Zastępczych w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny.
Podczas Festynu, w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Nowym Bytomiu mieliśmy
przyjemność słuchać zespołu młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego, która wykonywała piosenki pod
przewodnictwem Pani Anny Morajko. Nie mniej atrakcyjny dla uczestników Festynu był występ artystyczny
rodziny zastępczej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również loteria fantowa koła fortuny, stoisko figurek z
balonów oraz malowanie twarzy.

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta uczestnicy mogli poczęstować się ciastem i kiełbaską z grilla. Radosne
twarze dzieci oraz rodziców zastępczych są dowodem na to, że IX Festyn był udany.

Serdecznie dziękujemy za współpracę ZHP Ruda Śląska, Stowarzyszeniu POMOCNI oraz rodzinom zastępczym z
terenu naszego miasta. DO ZOBACZENIA ZA ROK!

Ponad 160 ton żywności trafiło do najuboższych mieszkańców Rudy Śląskiej za
pośrednictwem MOPS
19 maja 2016

Czytaj więcej..  plik PDF (nowe okno)

W maju zakończył się w Rudzie Śląskiej sukcesem kolejny podprogram Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

W okresie od lipca 2015r. do kwietnia 2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał osobom
potrzebującym 27 tys. paczek żywnościowych, czyli 162 tony żywności o wartości prawie 470 tys. złotych.
W ramach Podprogramu 2015 realizowane były równolegle cykliczne działania w ramach środków
towarzyszących oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, których celem było włączenie
społeczne tych osób. 

Dni Profilaktyki w Rudzie Śląskiej
19 maja 2016

W dniach 21 maja do 2 czerwca br. w Rudzie Śląskiej już po raz dwudziesty pierwszy obchodzone będą Dni
Profilaktyki. Tegoroczne dni upływać będą pod hasłem „BĄDŹ WOLNY OD UZALEŻNIEŃ”. W przygotowanie Dni
włączył się Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej, organizacje pozarządowe, parafie i jednostki miejskie. Wydarzenie
zainauguruje w najbliższą sobotę Śląski Regionalny Przystanek PAT. Szczegółowy program na plakacie.
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Msza święta o dar trzeźwości
19 maja 2016

Prezydent Miasta Ruda Śląska serdecznie zaprasza na Mszę Świętą o dar trzeźwości, która odprawiona będzie w
dniu 22 maja o godz. 12:00 w Kościele św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej- Wirku. Msza Św. wpisuje się w
obchody tegorocznych Dni Profilaktyki pn. „Bądź wolny od uzależnień", które będą trwały od 21 maja do 2
czerwca br.

Msza Święta w intencji Mieszkańców Miasta Ruda Śląska
18 maja 2016

W czerwcu br. minie kolejna rocznica oddania Rudy Śląskiej pod opiekę św. Barbary, której wizerunek widnieje w
miejskim herbie. Z tej okazji Prezydent Miasta Ruda Śląska zaprasza nana uroczystą Mszę św. w intencji
Mieszkańców Miasta, która zostanie odprawiona w dniu 6 czerwca br. o godz. 18.00 w kościele pw. Św. Pawła
Apostoła w Rudzie Śląskiej– Nowym Bytomiu. Zwieńczeniem obchodów będzie koncert Stanisława Sojki, który
rozpocznie się na placu Jana Pawła II, po zakończeniu nabożeństwa.

IX Festyn Rodzin Zastępczych
12 maja 2016

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w IX Festynie dla Rodzin Zastępczych, który odbędzie się w dniu 24
maja 2016 roku (wtorek) w godzinach 16.00-19.00 w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w
Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu. Festyn jest zorganizowany w ramach Metropolitarnego Święta Rodziny we
współpracy z Urzędem Miasta Ruda Śląska, Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI i
Hufcem ZHP w Rudzie Śląskiej.

IX Festyn dla Rodzin Zastępczych zostanie poprzedzony Mszę Świętą w intencji rodzin zastępczych, która
zostanie odprawiona w dniu 22 maja 2016 roku o godzinie 12.00 w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Rudzie
Śląskiej - Orzegowie.

Pragniemy także już dziś, mając w pamięci zbliżający się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego (30 maj), 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.

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej już po raz czternasty!
12 maja 2016

Tegoroczne, XIV obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych potrwają od 16 do 25 maja. Honorowy
patronat objęli: Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic oraz Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. dr
Krzysztof Bąk, którzy od lat życzliwie wspierają całe przedsięwzięcie. Tradycyjnie obchody rozpoczną się
uroczystą mszą świętą w intencji niepełnosprawnych mieszkańców Rudy Śląskiej oraz ich rodzin i opiekunów w
Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach.

Oficjalna inauguracja odbędzie się na Stadionie Grunwald, gdzie rozegrany zostanie Regionalny Turniej Piłki
Nożnej Olimpiad Specjalnych. Przed rozpoczęciem rozgrywek Władze Miasta przekażą osobom
niepełnosprawnym symboliczny klucz do „bram miasta”. Podczas kolejnych dni w różnych dzielnicach Rudy
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Zobacz program obchodów Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych 2016...  - plik PDF, 0,18MB (nowe okno)

Plakat z obchodów Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych 2016...  - plik JPG, 4,4MB (nowe okno)

Śląskiej odbędą się imprezy i spotkania przygotowane przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów.

Obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych stały się już rudzką tradycją i na trwale wpisały się w
kalendarz miejskich imprez. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat pełni rolę koordynatora całego
przedsięwzięcia, które zapoczątkowane zostało w naszym mieście w 2003 roku. Dzięki zaangażowaniu wielu
organizacji pozarządowych, ośrodków wsparcia, placówek oświatowych i instytucji miejskich impreza ta staje
się z roku na rok coraz bardziej interesująca i masowa. Aby każdy ze współorganizatorów mógł zaprezentować
osiągnięcia swoich podopiecznych lub podzielić się tym, co najciekawsze w jego działalności trzeba było w tym
roku przedłużyć tydzień do 9 dni.

Ideą całego przedsięwzięcia Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych jest propagowanie aktywnych postaw
osób niepełnosprawnych oraz ich pozytywnego wizerunku. Wszystkie zaplanowane imprezy służą
przeprowadzeniu kampanii na rzecz równości szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych, a także promowaniu miasta przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Tydzień Godności
Osób Niepełnosprawnych jest zatem doskonałą okazją do zademonstrowania uznania ich praw i godności.

Reprezentacja MOPS-u po raz pierwszy wzięła udział w biegu czterogodzinnym
29 kwietnia 2016

Zobacz zdjęcia ze sztafety...

W minioną sobotę, 23 kwietnia 2016r. w Rudzie Śląskiej odbył się XVIII Międzynarodowy Rudzki Bieg
Dwunastogodzinny połączony z VII Mistrzostwami Śląska w biegu na dwanaście godzin. W ramach tej imprezy
odbyła się również sztafeta czterogodzinna.

W tym roku w sztafecie, poza reprezentacjami m.in. Straży Miejskiej, MPGM czy nauczycieli, po raz pierwszy
zaprezentowała się reprezentacja rudzkiego MOPS-u.

Nasz Ośrodek reprezentowali:

Jolanta Kobusińska – starszy inspektor w Dziale Realizacji Projektów,
Aneta Szczepańska – starszy pracownik socjalny w Dziale Pomocy środowiskowej,
Michał Zawisza – kierownik Działu Informatycznego,
Jarosław Sobota – konsultant w Dziale Klub Integracji Społecznej.

Serdecznie gratulujemy zaangażowania, wytrwałości i sportowego ducha oraz życzymy wielu sukcesów w
kolejnych rywalizacjach.

Certyfikat dla rudzkiego MOPS-u
29 kwietnia 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska,
realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Jednym z priorytetów w
ramach podejmowanych działań jest praca z dłużnikami alimentacyjnymi, w celu zmotywowania ich do spłaty
zobowiązań alimentacyjnych.

MOPS zobowiązany jest do przekazywania do Biur Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniach
dłużników alimentacyjnych, powstałych z tytułu wypłacania funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
w sytuacji powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. W chwili obecnej ww. informacje przekazywane
są odnośnie 1866 dłużników. Krajowy Rejestr Długów BIG SA działający we Wrocławiu, w ramach ogólnokrajowej
akcji, docenił działania rudzkiego Ośrodka przyznając Miastu Ruda Śląska „Certyfikat za skuteczne
motywowanie dłużników alimentacyjnych do spłat zaległych zobowiązań”.

Cieszę się, że została doceniona kolejna część naszej działalności, która wymaga od pracowników Ośrodka
dużego zaangażowania. Certyfikat dla Miasta jest dowodem na to, iż nasze działania są realizowane solidnie i
rzetelnie – podkreśla Dyrektor Ośrodka Krystian Morys.

Od początku bieżącego roku aktualizowano informacje gospodarcze przekazywane do biur informacji
gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego - średnio 1856 informacji gospodarczych miesięcznie.
W pierwszym kwartale liczba dłużników alimentacyjnych w Mieście wynosiła 1283 i udało się wyegzekwować
należności w wysokości: 207 609,54 zł.
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Zostań rodzicem zastępczym
28 kwietnia 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej szuka osób, które chcą zostać rodzicami
zastępczymi. Obecnie w mieście funkcjonuje ponad 200 takich rodzin. Opiekują się one 326 dziećmi. Dzięki
temu dzieci mają zapewnioną opiekę w warunkach domowych.

Choć rodzina zastępcza ma charakter przejściowy, to pełni bardzo ważną rolę w wychowaniu najmłodszych. To
bezpieczna przystań dla dzieci czekających na adopcję lub powrót do rodziny naturalnej – podkreśla Krystian
Morys, dyrektor MOPS.

Rodziców nie zastąpi żadna instytucja, dlatego tak ważne jest, żeby rodzin zastępczych było jak najwięcej. Osoby
gotowe na to wyzwanie zapraszamy do siedziby MOPS przy ul. Markowej, do Działu Pieczy Zastępczej - zachęca
Karina Kaczyńska zastępca Dyrektora MOPS.

W 2015 roku w Rudzie Śląskiej opiekę nad dziećmi sprawowały łącznie 204 rodziny zastępcze. Najliczniejszą
grupę stanowiły rodziny spokrewnione, których było 131. W tym czasie w mieście działało 58 rodzin
niezawodowych i 15 rodzin zawodowych, w tym dwa pogotowia rodzinne.

Wszystkie osoby zainteresowane zostaniem rodzicem zastępczym serdecznie zapraszamy do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej do Działu Pieczy Zastępczej, gdzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 –
16:00 pracownicy organizatora udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania osób zainteresowanych rodzicielstwem
zastępczym.

Ponadto 24 maja 2016 roku w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Niedurnego odbędzie się festyn dla
rodzin zastępczych. Na miejscu będzie można porozmawiać z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, jak również z samymi rodzicami zastępczymi.

Msza święta w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Miasta Ruda Śląska
21 kwietnia 2016

Z okazji kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz święta Marii
Panny Królowej Polski, Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic zaprasza mieszkańców na uroczystą Mszę św. w
intencji Ojczyzny i Mieszkańców Miasta, która odbędzie się 3 maja o godz. 10,30 w Parafii Trójcy Przenajświętszej
w Rudzie Śląskiej– Kochłowicach. Po nabożeństwie odbędzie się przemarsz pocztów sztandarowych pod pomnik
Powstańców Śląskich.

„Rudzkie warsztatkowo” - nowy projekt skierowany do rodzin objętych wsparciem
asystenta rodziny
15 kwietnia 2016

Zobacz zdjęcia z „Rudzkiego warsztatkowa”...

Dział ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w marcu bieżącego roku
rozpoczął realizację projektu „Rudzkie warsztatkowo”. Jest to cykl comiesięcznych warsztatów skierowanych do
rodziców objętych wsparciem asystenta rodziny. W warsztatach rodzice mogą uczestniczyć wraz ze swoimi
dziećmi. „Rudzkie warsztatkowo” powstało z myślą o rozszerzeniu oferty wsparcia dla ww. rodzin, w przestrzeni
zwiększenia umiejętności m.in. w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, ale również w celu
aktywizacji społecznej rodziny. Uczestnicy „Rudzkiego warsztatkowa” poprzez poznawanie propagowanych na
zajęciach właściwych postaw prospołecznych, uczą się pracy w grupie oraz dostrzegania pozytywnych i
wartościowych efektów podejmowania takich działań.

W marcu bieżącego roku odbyły się już warsztaty z kreatywnego tworzenia ozdób świątecznych. Zajęcia te
cieszyły się sporym zainteresowaniem zarówno rodziców, jak i dzieci. W tym miesiącu rodziny uczestniczyły w
warsztatach, na których omawiano podstawy sovoir-vivru, w tym zasady zachowania się przy stole oraz
dekorowania stołu, ale największym zainteresowaniem cieszyło się dekorowanie potraw. Uczestnicy dekoracje
wykonywali własnoręcznie. Zajęcia te bezpośrednio zawierały elementy treningu żywieniowego. W kolejnych
miesiącach planujemy spotkania dot. m.in. aktywności fizycznej, pierwszej pomocy oraz zachowań
prozdrowotnych.

http://www.mops.rsl.pl/img/dpz_big.jpg
http://www.mops.rsl.pl/img/warsztatkowo/1.JPG
http://www.mops.rsl.pl/img/warsztatkowo/2.JPG


Nasi pracownicy uhonorowani
11 kwietnia 2016

Zobacz zdjęcia z uroczystości wręczenia medali...

Po raz kolejny pracownicy Naszego Ośrodka zostali uhonorowani za wzorowe i wyjątkowo sumienne
wykonywanie pracy zawodowej. „Medale za Długoletnią Służbę” przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w
służbie Państwa. W tym roku były to 3 złote medale (za 30 lat pracy), 7 srebrnych medali (za 20 lat pracy) i 1
brązowy medal (za 10 lat pracy). Medale wręczone zostały w dniu 5 kwietnia br. w Westybulu Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach.

Złotymi medalami zostały odznaczone: Pani Danuta Krzysteczko, Pani Joanna Muc i Pani Barbara Sadzka.
Srebrne medale trafiły do: Pani Gabrieli Filec, Pani Anity Grobelczyk, Pani Barbary Jaworskiej, Pani Alicji Kozioł,
Pani Barbary Kściuk, Pani Beaty Majorek-Świątek oraz Pani Jolanty Szpindy, natomiast medal brązowy otrzymał
Pan Adam Siegesmund.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Wesołych Świąt
24 marca 2016

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Niech
Święta Wielkanocne przyniosą radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. Niech staną się źródłem wzmacniania
ducha życzy w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej Krystian Morys - Dyrektor MOPS.

Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
24 marca 2016

Plakat informacyjny Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym...  - plik PDF, 5,45MB (nowe okno)

Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych do 28 kwietnia 2016r. we
wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00, 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. Najczęstszymi
zagadnieniami, z którymi dzwonią osoby niepełnosprawne, są odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatki
na leki, wydatki poniesione przez niepełnosprawnych rodziców oraz kwestie dotyczące dokumentów jakie
powinny zostać złożone urzędowi skarbowemu, żeby można było skorzystać z odliczeń.

„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym" to siódma tego typu wspólna akcja Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego oraz Samorządu Doradców Podatkowych - Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte
patronatem Wojciecha Saługi - Marszałka Województwa Śląskiego. Link do informacji prasowej slaskie.pl (nowe
okno)
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Rusza kolejna edycja programu PRAKTYCZNY PREZENT realizowanego przez
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI w Rudzie Śląskiej
23 marca 2016

PRAKTYCZNY PREZENT to program realizowany przez Pomocnych, adresowany dla młodych dorosłych, którzy
w bieżącym roku wchodzą w dorosłość czyli mają osiemnaste urodziny i opuszczają Placówki Opiekuńczo-
Wychowawcze z terenu miasta Ruda Śląska.

Wzorem lat ubiegłych, z tej okazji solenizanci otrzymali zaproszenie na urodzinowe przyjęcie, które odbędzie się
29 marca 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI w Rudzie
Śląskiej. Solenizanci - 17 młodych dorosłych, otrzymają wówczas praktyczne prezenty, które zawierają
podstawowe wyposażenie domu, czyli komplet talerzy, pościel, sztućce, kołdrę, poduszkę, kubki. Prezenty
zostały zakupione ze środków zebranych w ramach 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Dzieciom i Młodzieży POMOCNI.

Wszystkim, którzy ofiarowali swój 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy. Do
zobaczenia za rok.

UWAGA! Dodatkowe świadczenie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej!
21 marca 2016

Od 1 kwietnia 2016r. dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej będzie przysługiwać dodatkowe – nowe
świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie. Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci wprowadziła nowe dwa świadczenia do ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: dodatek
wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce.

Świadczenie to będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18
roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego. Wniosek na powyższe świadczenia można pobrać w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w Dziale Obsługi i Finansowania Opieki nad Dzieckiem (I piętro p.
105), w Dziale Pieczy Zastępczej (I piętro p. 110) lub na stronie internetowej Ośrodka. Wnioski należy składać
od 1 kwietnia 2016 roku w Dziale Obsługi i Finansowania Opieki nad Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej. Wszelkich dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Obsługi i Finansowania Opieki nad Dzieckiem
ul. Markowej 20; 41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)
tel: 032 344 03 23; 508 359 566

UWAGA - Kolejna edycja programu „Aktywny Samorząd”!
7 marca 2016

Czytaj więcej o Aktywnym Samorządzie...

Informujemy, że od 14.03.2016r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków do programu „Aktywny Samorząd” na
rok 2016.

Program „Rodzina 500 Plus”- INFORMATOR RUDZKI - zapoznaj się koniecznie!
4 marca 2016

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
znajduję się w zakładce Program Rodzina 500 Plus

W Rudzie Śląskiej realizacją programu Rodzina 500 plus będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Dział Świadczeń Rodzinnych. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście lub za
pośrednictwem Poczty Polskiej, a także przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP
oraz portalu empatia.mpips.gov.pl (nowe okno). Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form składania
wniosków. Przejrzystą instrukcję jak wypełniać wnioski w internecie zamieściliśmy na naszej stronie
internetowej (PORANIK JAK WYPEŁNIAĆ WNIOSKI W INTERNECIE).
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Program Rodzina 500 Plus na stronie MPiPS www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-
plus (nowe okno)

INFORMATOR RUDZKI - gdzie i kiedy złożyć wniosek...  - plik PDF, 0,30MB (nowe okno)

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES Program Pomocy Dzieciom
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
11 lutego 2016

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 roczne stypendium
Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa do 20 marca 2016r.

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

Szkolenie dla Rodzin Zastępczych
3 lutego 2016

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym...  - plik PDF, 0,22MB (nowe okno)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ubiegają się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, a także dla rodzin
zastępczych już ustanowionych przez Sąd.

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych- zapraszamy!
3 lutego 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej zaprasza do udziału w GRUPIE WSPARCIA DLA RODZIN
ZASTĘPCZYCH. Grupa wsparcia prowadzona jest przez pracowników Działu Pieczy Zastępczej MOPS, a spotkania
odbywają się w siedzibie tut. Ośrodka (ul. Markowej 20 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu), w każdy ostatni
czwartek miesiąca w godzinach od 16..00 do 18.00 - z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 25 lutego 2016r. o godz. 16.00.

Wszystkich zainteresowanych integracją ze środowiskiem rodzinnej opieki zastępczej gorąco zapraszamy.
Tradycja grupy wsparcia sięga 2006 roku, w związku z czym rok bieżący jest rokiem jubileuszowym.
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Wojewódzka akcja „Bezpieczne ferie 2016”
21 stycznia 2016

Zachęcamy do zapoznania się z poradami dla uczestników wypoczynku zorganizowanego...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej informuje, że w związku z zbliżającym się okresem
ferii zimowych rozpoczyna się wojewódzka akcja pn. „Bezpieczne Ferie 2016”. Celem akcji jest stworzenie
bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego poprzez
prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, zwłaszcza w zakresie bezpiecznych zachowań
zdrowotnych.

Rodzinne Kolędowanie rodzin zastępczych
19 stycznia 2016

Zobacz zdjęcia z Rodzinnego Kolędowania rodzin zastępczych...

W dniu 9 stycznia br. w Kościele pw. Św. Barbary w Rudzie Śląskiej- Bykowinie odbyły się jasełka dla rodzin
zastępczych. Rodzice zastępczy wraz z dziećmi licznie przybyli na jasełka, które zorganizowała rodzina zastępcza
zawodowa państwa Wilk.

W Jasełkowaniu brały również udział dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie
naszego miasta. W atmosferze wspólnego kolędowania, podziwialiśmy szopkę bykowińską, oglądaliśmy jasełka
przygotowane przez uczniów okolicznych szkół, słuchaliśmy występów kolęd śpiewanych przez rodziny
zastępcze przy akompaniamencie wielu instrumentów.

Drugie Jasełkowanie rodzin zastępczych stało się tradycją w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, wszystkim
osobom zaangażowanym w organizację bardzo dziękujemy i już zapraszamy za rok...

UWAGA!!!
15 stycznia 2016

Zmienił się adres strony internetowej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie
Śląskiej. Aktualny adres to: mkrpa-rudaslaska.pl (nowe okno)

UWAGA OSOBY BEZDOMNE Z TERENU RUDY ŚLĄSKIEJ
04 stycznia 2016

BEZDOMNI MĘŻCZYŹNI - pomocy w uzyskaniu schronienia, odzieży, posiłku i innej bezdomnym mężczyznom
udzielają pracownicy socjalni Działu Klub Integracji Społecznej mieszczącego się w Rudzie Śląskiej (Nowy
Bytom), ul. Markowej 22 tel. (32) 344 03 23 wew. 326.

BEZDOMNE KOBIETY - pomocy bezdomnym kobietom udzielają pracownicy socjalni Sekcji Pracowników
Socjalnych w Rudzie Śląskiej 10 (Wirek) ul. Jankowskiego 8 tel. (32) 342 40 60.

ZARÓWNO BEZDOMNE KOBIETY ORAZ MĘŻCZYŹNI MOGĄ UZYSKAĆ POMOC I INFORMACJE W SIEDZIBACH SEKCJI
PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH - adresy i telefony poszczególnych Sekcji znajdują się w zakładce kontakt.

POMOC MOŻNA UZYSKAĆ PRZEZ CAŁĄ DOBĘ POD BEZPŁATNYMI NUMERAMI TELEFONÓW:
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej - Wydział Zarządzania Kryzysowego: 0 800 158 800
POLICJA: 997
STRAŻ MIEJSKA: 986
SŁUŻBY RATOWNICZE: 112

Ponadto informujemy, że od dnia 1 listopada 2015r. do 31 marca 2016r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA BEZDOMNYCH... - plik PDF, 0,20MB (nowe okno)

Kryzysowego funkcjonuje infolinia dla bezdomnych o numerze 800 100 022. Infolinia działa całodobowo i
obejmuje swym zasięgiem teren woj. śląskiego.

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego
znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:
www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/infolinia_dla_bezdomnych.php (nowe okno)

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/infolinia_dla_bezdomnych.php
http://www.mops.rsl.pl/pliki/szczeg_info_dla_bezdomnych.pdf

	Szczęśliwego Nowego Roku
	Wesołych Świąt
	Dziękujemy darczyńcom
	„Radość dziecka ponad wszystko”
	Wilijo na Kaufhausie
	„Rudzkie warsztatkowo” – idą Święta
	Przyznano tegoroczne „Anioły wolontariatu”
	Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach
	Rozpoczęła się dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016
	„Światło w familoku” – nagroda Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla rudzkich księży
	Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego już za nami
	„Rudzkie warsztatkowo” jesiennie
	Drodzy pracownicy MOPS
	Podejmij wyzwanie i zostań RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
	Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
	Finał drugiego sezonu ligi ALF
	Ruszyła kolejna edycja programu EMBARGO - WOW 2016
	Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Ślaskiej "Domem Pozytywnej Energii"
	Nieodpłatna Pomoc Psychologów i Terapeutów
	Szkolenie dla Rodzin Zastępczych
	Szkolenie uzupełniające dla kandydatów na rodziny zastępcze
	Spotkania Cafe RZ
	Uwaga - stypendium szkolne - rok szkolny 2016/2017
	Uwaga – świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy 2016/2017
	Uwaga – fundusz alimentacyjny - okres świadczeniowy 2016/2017
	Uwaga – godziny pracy MOPS od 4 lipca br.
	Wiwat Świetlandia 2016
	Kolejne spotkanie uczestników „Rudzkiego warsztatkowa”
	Informacyjny bus 500+ przyjechał do Rudy Śląskiej
	Świetlandia 2016
	Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej – to był udany tydzień!
	Festyn dla Rodzin Zastępczych – spotkanie już za nami - pozostały miłe wspomnienia!
	Ponad 160 ton żywności trafiło do najuboższych mieszkańców Rudy Śląskiej za pośrednictwem MOPS
	Dni Profilaktyki w Rudzie Śląskiej
	Msza święta o dar trzeźwości
	Msza Święta w intencji Mieszkańców Miasta Ruda Śląska
	IX Festyn Rodzin Zastępczych
	Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej już po raz czternasty!
	Reprezentacja MOPS-u po raz pierwszy wzięła udział w biegu czterogodzinnym
	Certyfikat dla rudzkiego MOPS-u
	Zostań rodzicem zastępczym
	Msza święta w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Miasta Ruda Śląska
	„Rudzkie warsztatkowo” - nowy projekt skierowany do rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
	Nasi pracownicy uhonorowani
	Wesołych Świąt
	Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
	Rusza kolejna edycja programu PRAKTYCZNY PREZENT realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI w Rudzie Śląskiej
	UWAGA! Dodatkowe świadczenie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej!
	UWAGA - Kolejna edycja programu „Aktywny Samorząd”!
	Program „Rodzina 500 Plus”- INFORMATOR RUDZKI - zapoznaj się koniecznie!
	Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES Program Pomocy Dzieciom Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
	Szkolenie dla Rodzin Zastępczych
	Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych- zapraszamy!
	Wojewódzka akcja „Bezpieczne ferie 2016”
	Rodzinne Kolędowanie rodzin zastępczych
	UWAGA!!!
	UWAGA OSOBY BEZDOMNE Z TERENU RUDY ŚLĄSKIEJ

