
Magia Świąt „Razem z Rodzicem”
21 grudnia 2017

Zobacz galerię z Magia Świąt „Razem z Rodzicem”...

W dniu 8 grudnia br. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu socjalnego „Razem z Rodzicem – Magia
Świąt”. W spotkaniu uczestniczyło 7 rodzin wraz z dziećmi. Rodzice i dzieci wykazały się kreatywnością w
tworzeniu ozdób świątecznych, kartek i stroików. Zabawę umiliło nam przybycie Św. Mikołaja, który obdarował
dzieci prezentami i słodkościami pozyskanymi dzięki uprzejmości wielu sponsorów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom oraz właścicielowi sklepu papierniczego „Domino” za przekazanie
artykułów niezbędnych do wykonania naszych prac.

"Bóg się rodzi, moc truchleje..."
21 grudnia 2017

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy, by ten szczególny czas upływał w prawdziwie
rodzinnej i serdecznej atmosferze, a nadchodzący Nowy 2018 Rok przyniósł wszystko to, co
najważniejsze:zdrowie, pogodę ducha oraz spełnienie osobistych i zawodowych marzeń.

Dyrektor Krystian Morys

Z-ca Dyrektora Karina Kaczyńska

Anioły Wolontariatu po raz siódmy
20 grudnia 2017

Zobacz galerię z Aniołów Wolontariatu po raz siódmy...

W dniu 08 grudnia 2017 r. po raz siódmy zostały przyznane "Anioły wolontariatu". Za pracę na rzecz
mieszkańców i bezinteresowną pomoc potrzebującym wyróżniono 6 organizacji oraz 32 osoby. Wśród
wyróżnionych osób znalazła się Pani Barbara Malik, która na co dzień związana jest zawodowo z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, gdzie sprawuje funkcję głównej księgowej. Pomimo wielu
obowiązków Pani Barbara znajduje czas na pomoc bezdomnym psom znajdującym się w Społecznym
Schronisku dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej, prowadzonym przez Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami "Fauna".

Pani Barbara poświęca ukochanym psom każdą wolną chwilę, wyprowadzając je na spacery w każdy weekend
oraz święta. Nie straszna jej choroba, ani złe warunki atmosferyczne, zawsze psy stawia na pierwszym miejscu.
Poza spacerami przygotowuje również posiłki dla schorowanych psów, w najgorszej kondycji fizycznej, które
potrzebują specjalnej diety.

Gratulujemy Pani Malik wyróżnienia i życzymy, aby jej miłość do zwierząt i bezinteresowne zaangażowanie w
pomoc najbardziej potrzebującym czworonogom była źródłem inspiracji dla innych, a okazywana dobroć
wracała do niej każdego dnia.

Rudzkie Warsztatkowo
18 grudnia 2017

Zobacz galerię z "Rudzkiego Warsztatkowa"...

W dniu 24 listopada odbyły się już przedostatnie w tym roku zajęcia w ramach projektu "Rudzkie Warsztatkowo".
Tradycją staje się, iż w tymże okresie, uczestnicy projektu tworzą ozdoby świąteczne. Osoby biorące udział w
zajęciach wykazały się niezwykłą kreatywnością, tworząc wspaniałe i pomysłowe prace. Szczególnie
pracochłonne, ale też efektowne okazały się choinki tworzone z rolek po papierze. Każdy z uczestników miał
również możliwość wykonania kartek świątecznych oraz ozdobienia styropianowych bombek. Osoby biorące
udział w zajęciach miały możliwość poznania technik artystycznych jak również sposobu spędzania czasu
wolnego z dziećmi. Już wkrótce ostatnie warsztaty w tym roku, również świąteczne.
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Czwarty Turniej Mikołajkowy piłki nożnej dla młodzieży uczestniczącej w Programie
Aktywności Lokalnej
6 grudnia 2017

Zobacz galerię Czwartego Turnieju Mikołajkowego piłki nożnej...

We wtorek 5 grudnia br. na boisku Orlik w Nowym Bytomiu odbyła się czwarta edycja Mikołajkowego Turnieju
piłki nożnej dla młodzieży uczestniczącej w Programie Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus oraz jej
otoczenia. W zabawie wzięło udział siedem drużyn: CF Podgórze, Chebzie Krzoki, Orzegów, KFZ Gwiazdy, Epel
Team, SRS Kosmos i Legendy. Jak co roku w naszym Turnieju wzięły udział również drużyny oraz zawodnicy z
innych dzielnic Rudy Śląskiej, tj. Chebzia, Orzegowa i Rudy.

Młodzież już od rana przygotowywała boisko do rozgrywek, usuwając zalegający śnieg na boisku. Po podziale
drużyn na dwie grupy, Turniej rozpoczął się o godzinie 15.30 i trwał do 19.00. Po trzech godzinach rywalizacji w
finale spotkały się dwie najlepsze drużyny: KFZ Gwiazdy i Orzegów. Zwycięską drużyną IV Turnieju
Mikołajkowego organizowanego od czterech lat przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
została drużyna KFZ Gwiazdy z osiedla Kaufhaus - zwycięzca tegorocznej ligi ALF. W małym finale o trzecie
miejsce drużyna Epel Team pokonała Chebzie Krzoki. Mimo niesprzyjającej aury, opadów deszczu, śniegu oraz
przenikającego chłodu, duch sportowej rywalizacji towarzyszył nam do końca rozgrywek. Dodatkowym
wzmocnieniem dla zawodników był pyszny śląski żur zorganizowany przez jednego z uczestników, a
ufundowany przez Bar Leśny Zabrze, który rozgrzewał i wzmacniał przed kolejnymi meczami. Ponadto, dzięki
hojności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej już kolejny rok zawodnicy mogli otrzymać
nagrody i drobne upominki dla uczestników Turnieju. Organizatorzy serdecznie dziękują również dyrekcji
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej za udostępnienie boiska oraz szatni.

Świetna zabawa, miła atmosfera oraz zaangażowanie i wysoki poziom Turnieju stanowił miłe podsumowanie
sportowych zmagań mijającego roku.

Dzień Pracownika Socjalnego 2017
6 grudnia 2017

W dniu 21 listopada br. 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, Rodziny i Pomocy Społecznej, Radni Rady
Miasta, Pełnomocnicy Prezydenta, przedstawiciele duchowieństwa z Księdzem Krzysztofem Bąkiem-
Dyrektorem Caritas Archidiecezji Katowickiej na czele oraz Księdzem Proboszczem Piotrem Wenzlem.
Uroczystość zaszczycili również przedstawiciele służb mundurowych, Sądu Rejonowego i Prokuratury
Rejonowej, organizacji pozarządowych, a zwłaszcza pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rudzie Śląskiej- zarówno obecnymi, jak i emerytowanymi oraz wiele innych, współpracujących z Ośrodkiem osób
dobrego serca.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 emisją filmu o rudzkiej pomocy społecznej, a w szczególności o
działaniach podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, który przybliżył
funkcjonowanie systemu pomocowego w naszym Mieście.

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego są również okazją do tego, aby podziękować za wsparcie i współpracę,
dlatego też tradycyjnie zostały wręczane statuetki „Wdzięczni za serce”, które w tym roku otrzymali: Pan
Jarosław Czapelka Dyrektor Ośrodka Święta Elżbieta (Caritas Archidiecezji Katowickiej), Pan Dariusz Sitko
Dyrektor Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” (Caritas Archidiecezji Katowickiej), Ksiądz
Mariusz Dronszczyk Wikary Parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej- Goduli, Ksiądz Tomasz
Koryciorz Wikary Parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej- Goduli, Pani Helena Kupka Dyrektor
Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK- Katowice, Pan Henryk Kupka Prezes Oddziału Rejonowego PCK w
Chorzowie, Pani Joanna Czerwiec Kierownik Schroniska PCK dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi w Rudzie
Śląskiej, Pani Felicyta Puk Prezes Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „Nie Jesteś Sam”, Pani
Katarzyna Kinder Prezes Fundacji Na Rzecz Osób Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych „Fundacja Aktywni
My” oraz Pan Dariusz Plaskota Prezes Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Jaskółka”.
Aniołami pomocy społecznej wyróżniono Ks. Krzysztofa Bąka Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz
Panią Grażynę Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska. Symbolicznego Aniołka otrzymał również Ksiądz Piotr
Wenzel Proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej. Nie brakowało również życzeń i
podziękowań. Całość uświetnił niezwykle energetyczny koncert piosenek z lat 60-tych, przy dźwiękach których
wszyscy świetnie się bawili. Zespołowi jeszcze raz dziękujemy gorącymi brawami.

Zobacz program zrealizowany przez Śląską Telewizję Miejską
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Zobacz zdjęcia z Tegorocznego Dnia Pracownika Socjalnego...

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

http://www.tvstm.pl/wideo,dzialo_sie_w_miescie,13,1,swieto_pracownikow_socjalnych,288.php

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat
4 grudnia 2017

Zapoznaj się z plakatem informacyjnym...  - plik PDF (nowe okno)

LUX MED Diagnostyka zaprasza wszystkie Panie w wieku 50 – 69 lat na bezpłatną mammografię w ramach
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badania przeprowadzane będą w dniu 11 grudnia
br. w Rudzie Śląskiej przy Urzędzie Miasta, Plac Jana Pawła II 6.

Ogród Społeczny na Kaufhausie działa już trzeci rok
4 grudnia 2017

Czytaj więcej...

Zobacz galerię...

Sadzenie roślin wydaje się być początkiem przyjemnej pracy, jednak utrzymanie pięknego ogrodu wymaga nie
lada cierpliwości i wytrwałości. O tym mieli okazję przekonać się mieszkańcy/nki nowobytomskiego Osiedla
Kaufhaus, którzy/re biorą udział w Programie Aktywności Lokalnej (PAL). Pomysł na zrealizowanie ogrodu
społecznego w naszym mieście pojawił się w 2015 r., kiedy to Fundacja „Green Cross Poland” pod patronatem
Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Infrastruktury zaprosiła - jako pierwszą - gminę Ruda Śląska do
realizacji projektu Nasz Ogród Społeczny. Ogród zlokalizowano przy skrzyżowaniu ulic Dobrej Nadziei i Gwardii
Ludowej, a uczestnicy/czki PAL wyrazili gotowość do udziału w pilotażowym programie. Inauguracja działalności
miała miejsce 17 lipca 2015 r. Tego dnia rozmieszczono około 50 skrzynek z ziemią, w których zasadzono i
zasiano warzywa, kwiaty i zioła. Poza działaniami ogrodowymi uczestnicy/czki PAL brali/ły udział w realizacji
kolejnych zadań przygotowanych przez Fundację, które łączyły działania stymulujące rozwój społeczności
lokalnej, kształtujące umiejętności planowania przestrzeni ogrodu, prowadzenia zrównoważonej hodowli czy
zaznajamiające z różnymi gatunkami roślin. Każde z wykonanych zadań było nagradzane pakietami narzędzi
ogrodowych, nowymi sadzonkami, zestawami nasion, ale też elementami architektury ogrodowej, tj. hamakami,
stojakiem na rowery, karmnikiem dla ptaków czy hotelem dla owadów.

Dzień Pracownika Socjalnego – 21 listopada 2017 roku
20 listopada 2017

Drodzy pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej! 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.

Dyrektor Krystian Morys

Z-ca Dyrektora Karina Kaczyńska
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Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej poszukuje pracownika na
stanowisko wychowawcy
20 listopada 2017

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej poszukuje pracownika na stanowisko wychowawcy.

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe:

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki

o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-

wychowawczą, albo

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub

resocjalizacji.

2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku wychowawcy nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz

władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.

3. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku wychowawcy wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki

obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

4. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku wychowawcy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

CV można składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej, przy ul. Plebiscytowej 12 oraz drogą

elektroniczną na adres sekretariat@opdzir.rsl.pl wraz z podaniem numeru telefonu.

Z wybranymi kandydatami pracownicy Ośrodka będą kontaktować się telefonicznie, w celu umówienia terminu rozmowy z

Kierownikiem Mieszkań Socjalizacyjnych lub Dyrektorem Ośrodka.

Bal Halloweenowy „Razem z Rodzicem”
15 listopada 2017

Zobacz galerię - Bal Halloweenowy „Razem z Rodzicem”

W dniu 3 listopada br. w Placówce Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bujoczka 12 odbył się Bal
Halloweenowy. Było to trzecie spotkanie w ramach projektu socjalnego „Razem z rodzicem”. Organizatorami
spotkania byli pracownicy socjalni z Sekcji Pracowników Socjalnych w Rudzie Śląskiej 1. W zabawie
uczestniczyło 13 rodzin wraz ze swoimi pociechami, które mogły pochwalić się strojami nie tylko o tematyce
halloweennwej. Rodzice wykazali się niezwykłą kreatywnością w przygotowywaniu przepięknych strojów, wśród
których m.in. były czarownice, bajkowi superbohaterowie i kowboje. Był też Książę Dracula i przepiękne
księżniczki. Nad całością imprezy czuwał Dj Dragon, którego muzyka towarzyszyła nam od początku, aż do
samego końca balu. Dzieci wraz z rodzicami chętnie tańczyły, bawiły się i uczestniczyły w licznych zabawach.
Wiele uciechy sprawiło dzieciom halloweennwe malowanie twarzy i słodki poczęstunek dla wszystkich
uczestników zabawy.

Finał ALF III
15 listopada 2017

Czytaj więcej o finale ALF III...

W dniu 31 października br. odbył się finał trzeciego sezonu amatorskiej ligi piłki nożnej Asfalciok Liga Fusbal na
osiedlu Kaufhaus. Była to uroczysta kolejka, która podsumowywała całoroczne rozgrywki ligi ALF. W sezonie
2017 zorganizowaliśmy XV kolejek, w których rozegrano 88 meczy a na boisku spędzono 2640 minut, co daje 44
godzin. W rozgrywkach wzięło udział 15 drużyn, co jest dotychczas największą liczbą, a łączna liczba graczy w
trzecim sezonie przekroczyła 170 osób. W trakcie rywalizacji w trzech kategoriach wiekowych udział wzięły
drużyny z Kaufhausu, Chebzia, Nowego Bytomia, Orzegowa i Bielszowic. Strzelono 950 goli, a na listę strzelców
wpisało się 115 osób. Podczas przygotowań do rozgrywek zawsze znajdowały się osoby, które chętnie pomagały
przy organizacji, w tym dbały o porządek na boisku, prawidłowy stan techniczny bramek czy ogrodzenia.
Ochotnicy we własnym zakresie dokonywali drobnych napraw, dzięki czemu wśród uczestników stopniowo
budowała się świadomość dobra wspólnego.
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„Rudzkie Warsztatkowo” - zagadnienia dotyczące higieny osobistej
15 listopada 2017

Zobacz galerię - „Rudzkie Warsztatkowo”

W dniu 27 października br. odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „ Rudzkie Warsztatkowo”. Tym razem
dzięki uprzejmości jednej z rudzkich aptek uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania prelekcji na temat
właściwych nawyków higienicznych oraz problemu inkontynencji. Wykład był niezwykle interesujący, a
przedstawione zagadnienia zaciekawiły uczestników. Następna część spotkania miała charakter warsztatowy –
każda z osób miała możliwość ukazania swojej kreatywności poprzez stworzenie dekoracji z wcześniej
zebranych darów jesieni. Warsztatkowicze przynieśli ze sobą kolorowe liście, żołędzie, kasztany. Następnie każda
z osób biorących udział w zajęciach mogła również stworzyć dekorację z siana – w ten sposób powstały
niezwykle ciekawe wieńce i zwierzątka. Zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze.

Dzień Seniora w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Rudzie Śląskiej
31 października 2017

Zobacz galerię - „Dzień Seniora”

„Nikt nie jest za stary na marzenia, tak jak marzenia się nie starzeją” 
(Lucy Maud Montgomery)

W dniu 26 października br. pensjonariusze Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Rudzie Śląskiej, wraz z
pracownikami oraz zaproszonymi gośćmi obchodzili Dzień Seniora. To piękne święto rozpoczęło się od życzeń
skierowanych do seniorów, które złożyła Dyrektor placówki – Pani Halina Ignor oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej – Pan Krystian Morys. Po życzeniach wszyscy otrzymali upominki, a seniorzy najbardziej
zasłużeni dla placówki w 2017r., zostali wyróżnieni i uhonorowani dyplomami. Uroczystość uświetnił pokaz
mody „Senior XXI wieku”, przygotowany wspólnie z uczestnikami Klubu Seniora. Była zabawa taneczna, występy
artystyczne i wspomnienie konkursów, w których seniorzy w upływającym roku zdobyli wiele nagród i
wyróżnień.

„Rudzkie Warsztatkowo”- szczepienia ochronne dzieci, grypa i zachorowania – fakty
i mity
16 października 2017

Zobacz galerię - „Rudzkie Warsztatkowo”

W dniu 29 września br. odbyło się kolejne spotkanie „Rudzkiego Warsztatkowa”. Tym razem poruszany był temat
szczepień ochronnych u dzieci. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu zaproszonych- przedstawicieli
Rudzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Po zakończeniu prelekcji goście odpowiadali na wszystkie pytania
uczestników zajęć. Wszyscy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze szczepieniami dzieci oraz
wyrażali swoje opinie na ten temat. Podczas wykładu omawiany był również temat dotyczący grypy, zachorowań
sezonowych, leczenia oraz szczepień ochronnych przeciwko grypie. 
Już wkrótce kolejne spotkanie w ramach „Rudzkiego Warsztatkowa”, tym razem poświęcone złotej polskiej
jesieni.

„Poczytaj mi mamo”– drugie spotkanie w ramach projektu socjalnego „Razem z
Rodzicem” realizowanego przez pracowników socjalnych MOPS
12 października 2017

W dniu 6 października br. w Placówce Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej 1 odbyło się drugie spotkanie
zorganizowane w ramach projektu socjalnego „Razem z Rodzicem”. Tym razem spotkanie realizowane było pod
hasłem „Poczytaj mi mamo”. Organizatorami spotkania byli pracownicy socjalni z Sekcji Pracowników
Socjalnych w Rudzie Śląskiej 1. W spotkaniu gościnnie wzięła udział autorka wielu bajek i wierszy dla dzieci- Pani
Monika Czoik- Nowicka. Autorka zaprezentowała dzieciom swoje wiersze, a dzieci z kolei mogły wyrazić swoją
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Zobacz galerię - „Poczytaj mi mamo”

własną interpretację utworów w postaci rysunku. Wszystkie prace wzięły udział w konkursie plastycznym, a
najlepsze z nich zostały wyróżnione i nagrodzone przez organizatorów spotkania. 
Spotkanie miało charakter zamknięty i uczestniczyły w nim rodziny wraz ze swoimi pociechami w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dzieci z najmłodszej grupy uczęszczającej do Placówki Wsparcia
Dziennego. Było wiele zabawy, radości i frajdy, był też poczęstunek dla dzieci i rodziców.

„Pytanie na śniadanie u Boboli” – spotkania pracowników socjalnych z osobami
korzystającymi ze wsparcia Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli
20 września 2017

„Pytanie na śniadanie u Boboli” to projekt socjalny realizowany przez pracowników socjalnych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, pracujących w Sekcji Pracowników Socjalnych w dzielnicy Wirek.
Projekt skierowany jest do osób wykluczonych społecznie, otrzymujących szeroko rozumiane wsparcie ze strony
Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli, jej proboszcza ks. Piotra Wenzla oraz osób zaangażowanych w inicjatywę
duszpasterską „Światło w familoku”. Dotychczas odbyło się 12 poniedziałkowych spotkań w sali probostwa, przy
porannej kawie i herbacie. Każde spotkanie trwało 2 godziny od 7.30 do 9.30, ponieważ w tym czasie na teren
parafii po wsparcie (m.in. żywność, odzież, leki, kąpiel) przychodzą osoby potrzebujące z terenu Rudy Śląskiej
oraz z miast ościennych. Cykl spotkań miał charakter otwarty, a skład grupy każdorazowo był inny. Pracownicy
socjalni w ramach projektu podejmowali działania zarówno skierowane do grupy, jak i do indywidualnych osób.
Wiedza i doświadczenie pracowników socjalnych w realizowaniu pracy socjalnej są uzupełnieniem przestrzeni
informacyjno- edukacyjnej wsparcia oferowanego przez parafię. Zgłaszający się do parafii nie radzą sobie m.in. z
załatwianiem spraw urzędowych, takich jak np. rejestracja w PUP, złożenie wniosku o wydanie dowodu
osobistego, o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz w kwestiach dotyczących zdrowia, eksmisji czy spraw
alimentacyjnych. Dla wielu z nich skorzystanie z instytucjonalnej formy pomocy mogłoby zapoczątkować proces
zmiany ich życia. Niestety znaczna część podopiecznych ks. Piotr Wenzla nie nawiązuje kontaktu z MOPS, stąd
też narodził się pomysł wyjścia bezpośrednio do nich. Celem tego działała jest podniesienie świadomości
społecznej na temat pomocy świadczonej przez MOPS i inne instytucje oraz świadomości w zakresie zdrowia,
higieny i bezpieczeństwa, a także stworzenie atmosfery sprzyjającej wzajemnemu wsparciu. Dzięki sponsorom
wszyscy uczestnicy otrzymali odblaskowe breloczki, a 20 osobom umożliwiono bezpłatne wykonanie zdjęć do
dowodu osobistego. Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2017 roku. Projekt został pozytywnie oceniony
przez uczestników, planowane są kolejne edycje w latach 2018 – 2019. 
Serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi Piotrowi Wenzlowi oraz pracownikom probostwa Parafii pw. Św.
Andrzeja Boboli za gościnność i miłe przyjęcie, a wszystkim sponsorom za życzliwość i dobre serce.

„Poznajmy się” – pierwsze spotkanie w ramach projektu socjalnego „Razem z
Rodzicem” realizowanego przez pracowników socjalnych MOPS już za nami
14 września 2017

Zobacz galerię - „Poznajmy się”...

W dniu 8 września br., w ramach projektu socjalnego „Razem z Rodzicem”, odbyło się spotkanie pn. „Poznajmy
się”. Spotkanie przybrało formę festynu rodzinnego i było pierwszym z czterech spotkań zaplanowanych i
organizowanych przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, z
Sekcji Pracowników Socjalnych w Rudzie 1. Festyn odbył się w ogrodzie przy ulicy Wolności 14. Uczestniczyło w
nim 10 rodzin, w tym 23 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Imprezie towarzyszyły pokazy sztuki
walki Kempo Bushido Ruda Śląska, w trakcie których swoich sił, a także umiejętności mogli spróbować nie tylko
uczestnicy, ale także organizatorzy spotkania, co było nie lada wyczynem!!! 
Pracownicy socjalni zorganizowali również występ policyjnego „Sznupka”, któremu towarzyszyli dzielnicowi
Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej. Dzięki licznym atrakcjom przygotowanym przez pracowników socjalnych,
dzieci i ich rodzice mogli wspólnie uczestniczyć w różnych zabawach i konkursach sprawnościowych. Nad
całością imprezy rodzinnej czuwał DJ Dragon. Dzieci tańczyły i bawiły się w rytm dźwięków puszczanej przez
niego muzyki. Zabawy było co niemiara, a uśmiech dzieci był dla nas bezcenny. 
Nie zabrakło również przygotowanych przez nasze koleżanki pysznych słodkich wypieków, które wśród
uczestników rozeszły się w mgnieniu oka. 
Dziękujemy wszystkim, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas na realizację tego projektu. Mamy nadzieję,
że spotkanie sprawiło wszystkim wiele radości i na długo pozostanie w pamięci uczestników. Kolejne spotkania
przed nami.
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Szkolenie dla Rodzin Zastępczych
11 września 2017

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ubiegają się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, a także dla rodzin
zastępczych już ustanowionych przez Sąd. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 18 września 2017r. 

Ponadto informujemy, że pierwsze spotkanie szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na rodziny zastępcze
zawodowe, do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego odbędzie się w dniu 20 września 2017r., tj. w środę w godzinach 8.15– 10.00 w
Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Markowej 20
(pokój 110). Psychologiem prowadzącym jest mgr Izabela Koziarczyk – Paździor 

Zapoznaj się z plakatem informacyjnym o szkoleniu dla rodzin zastępczych

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych CAFE RZ
11 września 2017

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 28 września 2017 roku o godzinie 16.00 do Działu Pieczy
Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Markowej 20 w pokoju 110, I
piętro.

GRUPA DLA MŁODYCH DOROSŁYCH
11 września 2017

Informujemy, że w dniu 4 października 2017r. w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Markowej 20 w Rudzie Śląskiej rozpoczną się zajęcia Grupy dla Młodych Dorosłych. Grupa
przeznaczona jest dla osób w wieku od 17 do 22 roku życia. Jej adresatami są osoby usamodzielniane oraz
młodzież z rodzin zastępczych. Ma ona charakter rozwojowy, zawiera elementy wsparcia i psychoedukacji.
Spotkania będą miały formę warsztatową. 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym.

Zapraszamy rodziców zastępczych na cykl warsztatów doskonalących umiejętności
wychowawcze „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
11 września 2017

Serdecznie zapraszamy rodziców zastępczych na cykl warsztatów doskonalących umiejętności wychowawcze pt.
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajęcia będą się odbywać od 09.11.2017r. do 18.01.2018r. w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Markowej 20, w Rudzie Śląskiej 9, w Sali konferencyjnej. Cykl obejmuje 10
cotygodniowych spotkań trwających od 16.00 do19.00 w każdy czwartek. 
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie
głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. 
Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z
dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą,
wymiana doświadczeń. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Psychologiem prowadzącym jest mgr Izabela Koziarczyk – Paździor.
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Jesienne spotkania w DPZ
11 września 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej informuje, że w dniach od 27 do 28 listopada 2017 roku
odbędzie się dwudniowe szkolenie, prowadzone przez psychologa Panią Teresę Jadczak- Szumiło, na temat
„Więź jako czynnik chroniący rozwój” część II. 
Szkolenie dedykowane jest dla rodzin zastępczych zawodowych z terenu Miasta Ruda Śląska, sfinansowane jest
ze środków pozyskanych przez tut. Ośrodek w ramach projektu, pn. „30 MAJA - świętujemy Razem” Fundacji
Ernst & Young z Warszawy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej poszukuje pracownika
na stanowisko asystenta rodziny!
1 września 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej poszukuje pracownika na stanowisko asystenta rodziny.

Wymagania:

1. wykształcenie:
wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i
udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi
obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej
roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż
pracy z dziećmi lub rodziną;

2. osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny nie jest i nie była pozbawiona władzy
rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3. kandydat do pracy wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do
niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. kandydat do pracy nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

Podanie oraz CV można składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, przy
ul. Markowej 20 oraz drogą elektroniczną na adres dosp@mops.rsl.pl, wraz z podaniem numeru telefonu.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się telefonicznie, w celu umówienia terminu rozmowy z
Kierownikiem Działu ds. Asysty Rodzinnej.

Rozpoczęły się prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014-2030-
wypełnij ankietę
28 sierpnia 2017

Miasto Ruda Śląska rozpoczęło prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014-2030. Jednym z
etapów prac nad dokumentem są badania opinii mieszkańców za pomocą ankiet. Badania prowadzone są od 23
sierpnia i potrwają do 30 września 2017r. Przygotowaną ankietę można wypełnić w wersji papierowej oraz
elektronicznej.
Ankiety zostały przygotowane w wersji dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz uczniów/studentów. Ankiety
wraz z informacją o prowadzonych badaniach dostępne są pod adresem www.rudaslaska.pl/strategia/.
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Rudzki MOPS kolejny rok koordynuje wydawanie żywności.
24 sierpnia 2017

Czytaj więcej o realizacji PO PŻ ...

30 czerwca 2017 wydano osobom potrzebującym ostatnie paczki żywnościowe w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016. Dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej i Caritas Archidiecezji Katowickiej od sierpnia 2016 roku blisko 160 ton artykułów spożywczych
o wartości blisko 490 000 zł trafiło do ponad 3 300 osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do
Programu w Rudzie Śląskiej. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż,
makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynkę, fasolę białą, marchewkę
z groszkiem oraz herbatniki. Na terenie Miasta Ruda Śląska pomoc wydawana była przez trzy Organizacje
Partnerskie Lokalne: 
1) Ośrodek Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 30; 
2) Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej
ul. Kłodnicka 103; 
3) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ”Jaskółka” w Rudzie Śląskiej, ul. Wita Stwosza 2.

Fundusz alimentacyjny
27 lipca 2017

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018 i rozpoczyna się od 01 października 2017 roku trwa do 30 września
2018 roku.

Wnioski będą przyjmowane od 01 sierpnia 2017 roku w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Markowej 20 w
wyznaczonych punktach.

 

GODZINY PRZYJMOWANIA STRON:

w okresie od 01 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku:
poniedziałek od 8.00 do 16.30;
wtorek, środa, czwartek od 8.00 do 15.00;
piątek od 8.00 do 13.30;

w okresie od 01 września 2017 roku do 30 listopada 2017 roku:
poniedziałek i czwartek od 8.00 do 16.30;
wtorek od 8.00 do 15.00;
środa i piątek od 8.00 do 13.30;

w okresie od 01 grudnia 2017 roku do 31 lipca 2018 roku:
poniedziałek od 8.30 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 świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobierać:

w siedzibach pracowników socjalnych 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 Ośrodka www.mops.rsl.pl;
z Biuletynu Informacji Publicznej www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl (otwiera się w nowym oknie).
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Świadczenie wychowawcze 500+
27 lipca 2017

Nowy okres 2017/2018 rozpoczyna się od 01 października 2017 roku i trwa do 30 września 2018 roku.

Wnioski będą przyjmowane od 01 sierpnia 2017 roku w następujących punktach:

 

1. MOPS RUDA ŚLĄSKA UL. JADWIGI MARKOWEJ 20

W siedzibie głównej Ośrodka wnioski składają przede wszystkim osoby, które ubiegają się o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

GODZINY PRZYJMOWANIA STRON:

w okresie od 01 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku:
poniedziałek od 8.00 do 16.30;
wtorek, środa, czwartek od 8.00 do 15.00;
piątek od 8.00 do 13.30;

w okresie od 01 września 2017 roku do 30 listopada 2017 roku:
poniedziałek i czwartek od 8.00 do 16.30;
wtorek od 8.00 do 15.00;
środa i piątek od 8.00 do 13.30;

w okresie od 01 grudnia 2017 roku do 31 lipca 2018 roku:
poniedziałek od 8.30 do 16.30;
wtorek, środa i czwartek od 8.30 do 15.00;
piątek od 8.30 do 13.30.

2. SEKCJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH:
W poniższych sekcjach wnioski składają osoby, które ubiegają się o „500+” tylko i wyłącznie na drugie i
kolejne dziecko.

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-10 ul. Jankowskiego 8
R-11 ul. Bielszowicka 114a

W miesiącu sierpniu 2017 roku w godzinach:

poniedziałek do piątek od 8.00 do 15.00

3. URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA UL. PLAC JANA PAWŁA II 6 – BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW:
Wnioski składają osoby, które ubiegają się o „500+” tylko i wyłącznie na drugie i kolejne dziecko.

W okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 października 2017 roku w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od 8:00 do 16:00
czwartek od 8:00 do 18:00
piątek od 8:00 do14:00.

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” można pobierać:

w siedzibach pracowników socjalnych w godzinach pracy sekcji;
w MOPS Ruda Śląska ul. Markowej 20 pok. Nr 5;
na stronie internetowej Ośrodka www.mops.rsl.pl;
z Biuletynu Informacji Publicznej www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl (otwiera się w nowym oknie).

Wniosek składa osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze – wnioskodawca:

w powyższych punktach;
wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej;
przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu
empatia.mrpips.gov.pl (otwiera się w nowym oknie).

http://www.mops.rsl.pl
http://www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl
http://empatia.mrpips.gov.pl/


Świadczenia rodzinne
27 lipca 2017

Nowy okres zasiłkowy 2017/2018 rozpoczyna się od 01 listopada 2017 roku i trwa do 31 października 2018 roku.

Wnioski będą przyjmowane od 01 sierpnia 2017 roku w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Markowej 20 w
wyznaczonych punktach.

GODZINY PRZYJMOWANIA STRON:

w okresie od 01 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku:
poniedziałek od 8.00 do 16.30;
wtorek, środa, czwartek od 8.00 do 15.00;
piątek od 8.00 do 13.30;

w okresie od 01 września 2017 roku do 30 listopada 2017 roku:
poniedziałek i czwartek od 8.00 do 16.30;
wtorek od 8.00 do 15.00;
środa i piątek od 8.00 do 13.30;

w okresie od 01 grudnia 2017 roku do 31 lipca 2018 roku:
poniedziałek od 8.30 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 można pobierać:

w siedzibach pracowników socjalnych 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 Ośrodka www.mops.rsl.pl;
z Biuletynu Informacji Publicznej www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl (otwiera się w nowym oknie).

Pomoc materialna uczniom
27 lipca 2017

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2017/2018 będą
przyjmowane od 01 sierpnia 2017 roku do 15 września 2017 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej 9 przy ul. Markowej 20 w wyznaczonych punktach, w godzinach:

od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku:poniedziałek: od 8.00 do 16.30;
wtorek, środa i czwartek: od 8.00 do 15.00;
piątek: od 8.00 do 13.30.

od 01 września do 15 września 2017 roku:
poniedziałek i czwartek: od 8.00 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 można pobierać:

w MOPS w Rudzie Śląskiej 9 przy ul. Markowej 20 pok. 5;
w siedzibach pracowników socjalnych w godzinach pracy sekcji;
na stronie internetowej Ośrodka www.mops.rsl.pl;
z Biuletynu Informacji Publicznej www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl (otwiera się w nowym oknie).

„Rudzkie Warsztatkowo” - prawidłowe odżywianie jest bardzo ważne
12 lipca 2017

W dniu 30 czerwca br. odbyły się ostatnie, przed wakacyjną przerwą, zajęcia w ramach „Rudzkiego
Warsztatkowa”. Tym razem spotkanie dotyczyło prawidłowych nawyków żywieniowych. Mieliśmy przyjemność
gościć pracowników Rudzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, którzy z wielkim zaangażowaniem opowiadali
o wadach w żywieniu, prawidłowych nawykach żywieniowych, jak również o konsekwencjach złego odżywiania.

http://www.mops.rsl.pl
http://www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl
http://www.mops.rsl.pl
http://www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl
http://www.mops.rsl.pl/img/sanepid/foto1.JPG


Zobacz galerię - „Rudzkie Warsztatkowo”...

Uczestnicy warsztatów z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. Na koniec zajęć, każdy z uczestników
miał możliwość, dzięki specjalnym goglom, doświadczenia w jaki sposób zachowuje się organizm człowieka po
zażyciu narkotyków oraz alkoholu. Wszyscy byli zgodni co do tego, że zajęcia były wyjątkowo interesujące i
wartościowe.

„Co w środku piszczy” - kolejne ciekawe miejsca w naszym Mieście
12 lipca 2017

Zobacz galerię - „Co w środku piszczy”...

Za nami kolejne spotkanie w ramach projektu „Co w środku piszczy?”. Tym razem uczestnicy mieli możliwość
poznania od środka zakładu, w którym produkowane są różnego rodzaju elementy frezowane. Spotkanie z
pracownikami zakładu było niezwykle ciekawe, a uczestnicy z zainteresowaniem zwiedzali warsztat. Pracownik
zakładu omówił proces frezowania oraz pokazał narzędzia i maszyny, które należy odpowiednio
zaprogramować. Uczestnicy, dzięki tego typu zajęciom mają możliwość poznania ciekawych zawodów oraz
zapoznania się z procesem powstawania przedmiotów codziennego użytku, które zanim trafią do
supermarketów, są przecież wytworem ludzkich rąk. Było to ostatnie spotkanie przed wakacjami.

Wojewódzka akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo... w wakacje”
11 lipca 2017

Zobacz informacje dot. akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo... w wakacje”

Zobacz informacje dot. akcji „Dopalacze Wypalacze. Groźne narkotyki”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej informuje, że w związku z trwającym okresem
wakacji letnich na terenie województwa śląskiego prowadzona jest akcja pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo... w
wakacje”.

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.

Barszcz Sosnowskiego – UWAGA NA NIEBEZPIECZEŃSTWO
11 lipca 2017

Zapoznaj się z broszurą informacyjną dotyczącą Barszczu Sosnowskiego (nowe okno)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej w związku z trwającym okresem letnim zwraca
szczególną uwagę na niebezpieczną roślinę – Barszcz Sosnowskiego.

Barszcz Sosnowskiego jest jednym z najbardziej niebezpiecznych gatunków roślin w Polsce. Stanowi on
ogromne zagrożenie dla ludzi, jest inwazyjny i bardzo trudny do zwalczenia ze względu na niezwykłą plenność.
Kontakt bezpośredni z jakąkolwiek częścią rośliny powoduje poparzenia skóry, które są bardzo bolesne, mogą
prowadzić do powstania głębokich ran oraz długotrwałych przebarwień skóry. Także wdychanie olejków
eterycznych, które są szczególnie lotne w upalne dni, może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

WARTO ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ!
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Jubileuszowa - kosmiczna Świetlandia już za nami
27 czerwca 2017

Zobacz galerię ze Świetlanii 2017...

Czytaj więcej o Świetlanii 2017...

W dniu 21 czerwca na terenie Parku Strzelnica w Bielszowicach odbyła się XV jubileuszowa Świetlandia.
Organizatorem wydarzenia co roku inna świetlica, czasami też świetlice się ze sobą łączą.

W tym roku organizatorem był Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie oraz Placówka Wsparcia Dziennego w
Rudzie Śląskiej. Również formy wspólnej zabawy są różne. Czasem przybierają charakter konkurencji
sportowych, innym razem występów. Tegoroczna Świetlandia miała charakter gry  terenowej „Na spotkanie z
planetami podróżować możesz
z nami” i  wzięło w niej udział ok. 300 dzieci – 35 załóg, których zadaniem było zdobycie 7 międzyplanetarnych
stacji. Do podróży załogi musiały się odpowiednio przygotować m.in. poprzez wybranie ciekawej nazwy
związanej z kosmosem, wszechświatem, jak również dobrać odpowiedni strój lub rekwizyty, które wprowadzały
w klimat galaktyk, planet, kosmosu.

Na zakończenie Świetlandii w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Pani Anny Krzysteczko ponownie
uroczyście odśpiewano hymn „Zbuduj lepszy świat bez nienawiści”, którym impreza została zainaugurowana i
przekazano klucz przedstawicielowi Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej, które będzie 
organizatorem  następnej Świetlandii. 

Całą imprezę udało się przygotować dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom i
Młodzieży „Pomocni”, które w ramach otwartego konkursu ofert pozyskało środki z Urzędu Miasta na
organizację tego przedsięwzięcia.

Ponadto organizatorzy  składają serdeczne podziękowania  Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „Kuś” za
przekazanie kiełbasy na grilla dla uczestników imprezy oraz pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej za zaangażowanie i współpracę przy obsłudze stanowisk.

UWAGA! Zmiana godzin otwarcia KASY MOPS od 30 czerwca 2017 roku!
22 czerwca 2017

W związku ze skróceniem godzin otwarcia ING Banku Śląskiego SA Oddział w Rudzie Śląskiej KASA Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej od dnia 30 czerwca 2017 roku będzie czynna w następujących
godzinach, w poszczególnych dniach tygodnia:

poniedziałek od 9.00 do 13.00 (wypłaty świadczeń)
wtorek od 9.00 do 13.00 (wypłaty świadczeń)
środa od 11.00 do 13.00 (wpłaty)
czwartek od 9.00 do 13.00 (wypłaty świadczeń)
piątek od 11.00 do 13.00 (wpłaty).

Klucze - musical na żywo w Miejskim Centrum Kultury - wstęp wolny
12 czerwca 2017

Więcej o musicalu Klucze na stronie MCK w Rudzie Śląskiej  (nowe okno)

Klucze do wolności to inspirująca podróż muzyczna odkrywająca klucze do życia i drogę do spełnienia;
autorstwa twórcy Filarów Ognia, które były już wystawiane w Rudzie Śląskiej w 2016 roku. To przedstawienie jest
przeznaczone dla osób w każdym wieku. Mówi o tym, że jest jeszcze zbyt wielu ludzi, którzy nie są wolni i nie
znaleźli sensu w życiu. Nadal poszukają pokoju, radości i wolności.

Musical odbędzie się 22 i 23.06.2017 o godz. 18.00.
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Podsumowanie II kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
05 czerwca 2017

Czytaj więcej ...

Zespól Interdyscyplinarny działa na podstawie Uchwały Nr 1208/LXXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 10
listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania (Uchwała zmieniająca Nr PR.0007.270.2011 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2011r.). 
Zgodnie z Uchwałą w skład Zespołu wchodzi 16 osób- przedstawicieli następujących instytucji: 
1) po jednym przedstawicielu następujących Wydziałów Urzędu Miasta i miejskich jednostek
organizacyjnych:Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Oświaty, Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
Straży Miejskiej, Izby wytrzeźwień, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie,
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
2) trzech przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; 
3) po jednym przedstawicielu: Policji, Prokuratury, Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w
Rudzie Śląskiej, Pogotowia Ratunkowego oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. 
II kadencja Zespołu trwała od 13 maja 2014r. do 12 maja 2017r. W czasie jej trwania następowały zmiany
osobowe w składzie Zespołu z ramienia Prokuratury Rejonowej, Policji i MOPS. 
Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. 
Przewodniczącą Zespołu była Pani mgr Ewelina Sówka - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS.
Od 2014r. do 12 maja 2017r. odbyły się 83 posiedzenia Zespołu, podczas których podjęto łącznie 1507 Uchwał, z
czego 82 Uchwały w sprawach powołania 677 Grup Roboczych oraz 1425 Uchwał w sprawach dotyczących
zmiany składów poszczególnych Grup Roboczych.

„Rudzkie warsztatkowo”- gry i zabawy z dzieciństwa
05 czerwca 2017

Zobacz galerię...

W dniu 26 maja 2017 roku odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Rudzkie Warsztatkowo”. Z uwagi na
bardzo duże zainteresowanie i zaangażowanie uczestników w różnego rodzaju gry i zabawy z dzieciństwa,
prowadzący zajęcia zdecydowali się je powtórzyć. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zarówno gra w
kalambury, w której to uczestnicy zajęć, pokazać musieli za pomocą gestów hasła z różnych kategorii. Z równie
dużym zaangażowaniem uczestnicy zajęć wzięli udział w grze w bingo. Na koniec warsztatów zagrano „w
krzesła”, gdzie w rytm muzyki, uczestnicy zajęć świetnie się bawili. 
Poprzez tego typu zajęcia grupowe propagowane są właściwe postawy rodzicielskie, uczestnicy nabywają
umiejętności spędzania wolnego czasu z dziećmi oraz wspierana jest aktywność społeczna rodzin. Już wkrótce
kolejne spotkania.

Minęło 15 lat z Tygodniem Godności Osób Niepełnosprawnych!
02 czerwca 2017

Jesteśmy razem już 15 lat i jesteśmy z tego dumni. To piękny jubileusz, w którym pamięcią wracamy do 2003
roku, kiedy to pracownicy Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce
Jezusa”, zainspirowani szczególnym wydarzeniem, jakim było zadedykowanie przez Radę Europy roku 2003
osobom niepełnosprawnym, postanowili opracować koncepcję cyklicznego przedsięwzięcia, które sprzyjałoby
uwrażliwieniu społeczeństwa na godność i prawa osób niepełnosprawnych, docenianiu wysiłku wkładanego
przez nich samych i ich rodziny w osiągnięcie jak najwyższego poziomu sprawności i samodzielności, a także
wnoszonego przez nich wkładu w rozwój życia społecznego. Od tej pory, w ramach wspomnianych obchodów, w
poszczególnych dzielnicach Miasta odbywają się rozmaite przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne, edukacyjne,
sportowe i rekreacyjne. W ich organizację angażuje się wiele rudzkich instytucji, organizacji i placówek
oświatowych, na co dzień wspierających ludzi niepełnosprawnych. 
Tegoroczny TGON trwał od 22 do 29 maja. Koordynatorem całego przedsięwzięcia, jak co roku był Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób
Niepełnosprawnych. Przygotowania i organizacja tego pięknego święta było wyzwaniem dla wszystkich
współorganizatorów. Prace nad wypracowaniem corocznej koncepcji tych obchodów jak zwykle rozpoczęły się
od wspólnego spotkania przedstawicieli wszystkich podmiotów, które uczestniczyły w tej szczególnej imprezie.
Działania podejmowane przez Ośrodek w ramach koordynacji projektu obejmowały wszelkie sprawy
organizacyjne, poprzez kontakty z mediami oraz kontakty pomiędzy współorganizatorami. 

http://www.mops.rsl.pl/zippr.php
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Zobacz galerię...

TGON w mediach plik PDF, rozmiar 0,3 MB (nowe okno)

Organizatorami poszczególnych imprez były instytucje miejskie, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe,
domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia, które na co dzień wspierają osoby niepełnosprawne od
najmłodszych po najstarszych. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czynnie uczestniczyli we
wszystkich organizowanych w ramach TGON imprezach. Tegoroczne obchody, jak co roku rozpoczęły się
uroczystą Mszą Św. w intencji niepełnosprawnych mieszkańców Miasta i ich opiekunów, a oficjalna inauguracja
polegała na wręczeniu klucza do „Bram Miasta”. Na terenie Naszego Miasta odbywało się szereg imprez
kulturalno- rekreacyjno- sportowych, które od 15 lat dają poczucie samorealizacji i spełnienia ich
niepełnosprawnym uczestnikom. 
Tegoroczny Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych skończył się, jednak jego wspomnienie wszyscy
będziemy nieśli aż do przyszłego roku, przez wszystkie te miesiące wspierając i doceniając niepełnosprawnych
mieszkańców Naszego Miasta. 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą skierowaną przez nasz Ośrodek dla osób starszych i niepełnosprawnych
na stronie www.mops.rsl.pl w zakładce Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Wczorajszy Festyn dla Rodzin Zastępczych już za nami- było pięknie i serdecznie!
1 czerwca 2017

Zobacz galerię...

7 powodów dla których warto zostać rodziną zastępczą  plik PDF, rozmiar 0,12 MB (nowe okno)

W dniu wczorajszym odbył się X- jubileuszowy Festyn Rodzin Zastępczych zorganizowany przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, pełniący funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej we współpracy z Urzędem Miasta,
Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”, Hufcem ZHP w Rudzie Śląskiej, Fundacją
Ernst& Young, Fundacją Aktywni My. 
Festyn odbył się w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny, które w tym roku przebiega  pod hasłem „Rodzina
źródłem miłości”. 
Podczas imprezy wystąpiła grupa młodzieży z II LO im.Gustawa Morcinka przygotowana przez Annę Morajko.
Swoje umiejętności zaprezentowali również członkowie Rudzkiego Klubu Karate Kyokushin. Najmłodsi mogli
sprawdzić swoje umiejętności m.in. w strzelaniu do celu i krykiecie. Były też zabawy z animatorami i przejażdżki
na kucyku. 
Wszystkim współorganizatorom, przybyłym gościom, rodzinom zastępczym, a w szczególności dzieciom
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. Do zobaczenia za rok!

List Rzecznika Praw Dziecka
01 czerwca 2017

List Rzecznika Praw Dziecka  plik PDF, rozmiar 0,63 MB (nowe okno)

Przeczytaj list Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka.
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Msza Święta w intencji Mieszkańców Miasta Ruda Śląska
25 maja 2017

W czerwcu br. będziemy świętować kolejną rocznicę oddania Rudy Śląskiej pod opiekę św. Barbary, której
wizerunek widnieje w miejskim herbie. Z tej okazji Prezydent Miasta Ruda Śląska zaprasza na uroczystą Mszę św.
w intencji mieszkańców Rudy Śląskiej, która zostanie odprawiona w dniu 6 czerwca br. o godz. 18.00 w kościele
pw. św. Barbary w Rudzie Śląskiej– Bykowinie. Zwieńczeniem obchodów będzie uroczysty koncert, który
rozpocznie się na placu przed kościołem, po zakończeniu nabożeństwa.

Podziękowania dla naszych pracowników, którzy uczestniczyli w spotkaniu dla
asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie
wspierania kobiet i rodzin „Za życiem”
25 maja 2017

Wspieramy rodziny „dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych,
środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą
samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która
jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej
członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w
opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta
przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami” (ustawa o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 697).

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej już po raz piętnasty!
16 maja 2017

Zapoznaj się z programem TGON

Plakat z obchodów Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych 2017...  - plik JPG, 3,3MB (nowe okno)

Tegoroczne, XV obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych, które w tym roku wpisują się w
Metropolitarne Święto Rodziny, potrwają od 22 do 29 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 podczas Konferencji w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej- Nowym
Bytomiu, podczas której nastąpi uroczyste przekazanie „Klucza do bram miasta”. Podczas kolejnych dni w
różnych dzielnicach Rudy Śląskiej odbędą się imprezy i spotkania przygotowane przez osoby niepełnosprawne i
ich opiekunów. 
Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych jest jednym z największych przedsięwzięć integracyjnych o
charakterze kulturalnym, sportowym i edukacyjnym jakie jest obchodzone w Rudzie Śląskiej. Jego sukces, to
zasługa połączenia sił miejskich instytucji, ośrodków wsparcia, placówek oświatowych i organizacji
pozarządowych, ale przede wszystkim zaangażowanie i determinacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wraz z
Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych.
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X Festyn Rodzin Zastępczych
12 maja 2017

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w X Festynie dla Rodzin Zastępczych, który odbędzie się w dniu 31
maja br. (środa) w godzinach od 16.00 do 19.00 w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w
Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu. Festyn jest zorganizowany przez nasz Ośrodek w ramach Metropolitarnego
Święta Rodziny we współpracy z Urzędem Miasta Ruda Śląska, Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom i
Młodzieży POMOCNI, Hufcem ZHP w Rudzie Śląskiej oraz Fundacją Ernst & Young. Obchody tegorocznego
Metropolitalnego Święta Rodziny przebiegać będą pod hasłem „Rodzina źródłem miłości”. 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. .

Rudzkie Warsztatkowo z Rudzkimi Amazonkami ze Stowarzyszenia „Relaks”
12 maja 2017

Zobacz zdjęcia Rudzkie Warsztatkowo z ...

W dniu 28 kwietnia br. w ramach projektu „Rudzkie Warsztatkowo” odbyło się spotkanie z członkiniami
Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”. Uczestniczki zajęć miały możliwość wysłuchania wykładu na
temat raka piersi oraz otrzymały materiały na temat samobadania piersi. Osoby prowadzące warsztaty
wskazywały jak ważna jest profilaktyka i szybkie wykrycie nowotworu. Ponadto każda z kobiet uczestniczących
w zajęciach miała możliwość poznania technik samobadania piersi na fantomach.

„Co w środku piszczy”- nowy projekt realizowany przez asystentów rodziny
02 maja 2017

Zobacz zdjęcia „Co w środku piszczy”...

W dniu 25 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach nowego projektu pn. „Co w środku piszczy”,
realizowanego przez Dział ds. Asysty Rodzinnej naszego Ośrodka. Uczestnicy projektu mieli możliwość
zwiedzenia schronu bojowego. Każdy mógł poznać specyfikę funkcjonowania budowli oraz cel, do jakiego jest
ona przeznaczona. Przewodnik opowiedział historię schronu oraz oprowadził po każdym z pomieszczeń.
Uczestnicy projektu byli bardzo zadowoleni i z zaciekawieniem zwiedzali schron. Celem projektu „Co w środku
piszczy” jest przede wszystkim aktywizacja społeczna rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. Uczestnicy,
w ramach projektu będą mogli zobaczyć ciekawe miejsca znajdujące się w naszym Mieście, a poprzez to poznać
możliwości i sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu, przy dysponowaniu niekoniecznie dużymi środkami
finansowymi. Kolejne ciekawe miejsca już wkrótce.

Spotkanie dla asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w
zakresie wspierania kobiet i rodzin „Za życiem”
26 kwietnia 2017

W miniony piątek w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się Spotkanie informacyjne dla
asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie wsparcia kobiet i rodzin „Za
życiem”. Podczas spotkania Nasz Ośrodek reprezentowały: Pani Agnieszka Kaintoch- kierownik Działu ds. Asysty
Rodzinne i Pani Izabela Koziarczyk- Paździor- kierownik Działu Pieczy Zastępczej. Pani Agnieszka Kaintoch
przedstawiła aspekty pracy asystenta rodziny, uwzględniając jej różne strony, w tym trudności, porażki i
sukcesy. Pani Izabela Koziarczyk- Paździor przedstawiła natomiast kwestię trudności, porażek i sukcesów w
odniesieniu do aspektów pracy koordynatora rodziny. Ponadto zostały poruszone kwestie uprawnień
przysługujących w ramach ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Ważnym aspektem
Konferencji była również ochrona życia dziecka poczętego.

Zobacz również artykuł na ten temat na portalu Gazeta Prawna (otwiera się w nowym oknie)
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Zobacz zdjęcia ze spotkania dla asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej...

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat
26 kwietnia 2017

Zapoznaj się z plakatem informacyjnym...  - plik PDF (nowe okno)

LUX MED Diagnostyka zaprasza wszystkie Panie w wieku 50 – 69 lat na bezpłatną mammografię w ramach
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badania odbywać się będą w dniach 4, 5, 6, 8 i 9
maja br. w Rudzie Śląskiej przy Urzędzie Miasta, Plac Jana Pawła II 6. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Medale Prezydenta RP dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rudzie Śląskiej
26 kwietnia 2017

Zobacz zdjęcia z uroczystości wręczenia medali...

Po raz kolejny pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej zostali uhonorowani za
wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie pracy zawodowej w służbie państwa. „Medale za Długoletnią
Służbę” przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej W tym roku były to 3 złote i 11 srebrnych medali. Medale
wręczone zostały w dniu 21 kwietnia 2017r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Złotymi medalami
zostały odznaczone: Pani Karola Pędziwiatr, Pani Elżbieta Puchacz i Pani Beata Witkowska. Srebrne medale
trafiły do: Pani Katarzyny Chorzępa, Pani Doroty Ciężki, Pani Anny Drążewskiej, Pani Katarzyny Garczyńskiej,
Pani Beaty Gorol, Pani Marzeny Kuczyńskiej, Pani Agnieszki Luks, Pani Beaty Matan, Pani Gabrieli Rusek, Pani
Beaty Waldy i Pana Marka Tkocz. Wszyscy pracownicy odznaczeni złotymi medalami posiadają ponad 30- letni
staż pracy, a pracownicy odznaczeni srebrnymi medalami ponad 20- letni staż pracy. SERDECZNIE
GRATULUJEMY!

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” cały czas
działa i oferuje pomoc. 
NIE WAHAJ SIĘ - DZWOŃ! 800 – 120 – 002
20 kwietnia 2017

Przypominamy, że Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzone przez
Stowarzyszenie „Niebieska Linia” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom
przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w
rodzinie. 
Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info lub www.niebieskalinia.org . 
Zapoznaj się z ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” .

http://www.mops.rsl.pl/img/za_zyciem/1.jpg
http://www.mops.rsl.pl/img/plakat_mammografia.jpg
http://www.mops.rsl.pl/pliki/plakat_mammografia.pdf
http://www.mops.rsl.pl/img/medale_2017/1.jpg
http://www.mops.rsl.pl/img/medale_2017/2.jpg
http://www.mops.rsl.pl/img/plakat20042017.jpg
http://www.niebieskalinia.info
http://www.niebieskalinia.org


Msza święta w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Miasta Ruda Śląska
19 kwietnia 2017

Z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów 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.

Wesołych Świąt
13 kwietnia 2017

Życzyli nam również...

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Niech Święta
Wielkiej Nocy przyniosą pokój oraz wzajemną życzliwość. Niech radość zastuka do naszych drzwi i rozgości się w
naszych sercach, a wielkanocny stół połączy nas z tymi, których kochamy.
W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
życzą Dyrektor Krystian Morys oraz Z-ca Dyrektora Karina Kaczyńska.

„Palisz śmieci – trujesz dzieci! –włącz odpowiedzialność za siebie i innych!”
11 kwietnia 2017

Zobacz zdjęcia z "Palisz śmieci - trujesz dzieci...""...

Dział ds. Asysty Rodzinnej naszego Ośrodka od marca br. rozpoczął realizację nowego projektu pod nazwą
„Palisz śmieci – trujesz dzieci! – włącz odpowiedzialność za siebie i innych!”. Pierwsze spotkanie w ramach ww.
projektu odbyło się w dniu 15 marca br. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści z zakresu ochrony środowiska,
lekarz oraz przedstawiciele Straży Miejskiej. Spotkanie miało charakter edukacyjny. Przedstawione informacje
dotyczyły wpływu spalania śmieci w gospodarstwach domowych na zdrowie i środowisko oraz konsekwencji
prawnych takiego postępowania. W dniu 05 kwietnia br. odbyło się kolejne w cyklu planowanych w ramach
projektu spotkań. Tym razem były to zajęcia warsztatowe z upcyklingu, czyli wykorzystania śmieci do zrobienia
czegoś nowego. Uczestnicy zajęć zgodnie stwierdzili, że cyt.: „nie spodziewali się, że można wykonać
samodzielnie z rzeczy, które się wyrzuca takie dekoracje”. Uczestniczki początkowo nie wierzyły w swoje
możliwości, jednak szybko nabrały wprawy i zaciekawienia. Celem projektu jest podniesienie świadomości
społecznej w zakresie szkodliwości palenia śmieci w gospodarstwach domowych. 
Kolejne spotkania w ramach projektu odbędą się pod koniec roku.

Nasi pracownicy w Rudzkiej Sztafecie 4 - godzinnej
5 kwietnia 2017

W minioną sobotę reprezentanci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzięli udział w organizowanej już po
raz ósmy Rudzkiej Sztafecie 4- godzinnej, w której wystartowało 8 zespołów. Najlepsza okazała się drużyna ADS
Masa Krytyczna, jednak nasi pracownicy także godnie nas reprezentowali. Gratulujemy wytrwałości i kondycji!
(na zdjęciu od lewej: Michał Zawisza, Aneta Szczepańska, Jolanta Kobusińska i Jarosław Sobota).
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„Rudzkie warsztatkowo”- Wielkanocne przygotowania
5 kwietnia 2017

Zobacz zdjęcia z "Rudzkiego warsztatkowa - Wielkanocne przygotowania"...

W dniu 31 marca br. odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Rudzkie Warsztatkowo”. Tym razem
uczestnicy, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, mieli możliwość wykonania przepięknych ozdób.
Uczestnikom warsztatów i tym razem nie zabrakło kreatywności. Stworzyli oryginalne, wspaniale zdobione
kartki i zajączki wielkanocne, do zrobienia których wykorzystali przedmioty codziennego użytku. Większość
przyszła na zajęcia wraz z dziećmi, którym tematyka sprawiła wiele radości, dzięki czemu dzieci aktywnie
włączyły się w robienie ozdób, chętnie w takiej formie spędzając czas razem ze swoimi mamami. Na koniec
warsztatów, wszystkim przybyłym dzieciom rozdano wcześniej przygotowane prezenty. Kolejne warsztaty przed
nami.

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES Program Pomocy Dzieciom
stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
21 marca 2017

Zobacz plakat dotyczący Programu Pomocy Dzieciom...

Zobacz informację dotyczącą Programu Pomocy Dzieciom...  plik PDF, rozmiar 0,38 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 9 kwietnia 2017r. Wszystkie informacje
na stronie internetowej: www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom

Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
20 marca 2017

Zapoznaj się z plakatem informacyjnym...  - plik PDF (nowe okno)

Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych od 21 marca do 27 kwietnia
2017r. 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 + 48 513 152 218, 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.

„Rudzkie warsztatkowo” - pierwsza pomoc cieszy się dużym zainteresowaniem
14 marca 2017

Temat pierwszej pomocy przedmedycznej cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników tegorocznego
„Rudzkiego Warsztatkowa”, dlatego też w dniu 24 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie poświęcone tej
tematyce. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu zaproszonego prelegenta, a w drugiej części zajęć
poznali aspekty praktyczne pierwszej pomocy. Całe spotkanie zostało poprowadzone przez ratownika WOPR,
który przeprowadził również ćwiczenia praktyczne, a po ich zakończeniu odpowiadał na wszystkie pytania
uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć wymieniali również swoje doświadczenia związane z pierwszą pomocą. Z
relacji Ww. osób wynika, iż mieli pierwszy raz możliwość wykonania resuscytacji na fantomie lub poznania zasad
ułożenia poszkodowanego w bezpiecznej pozycji. Uczestników zainteresował również temat pomocy w razie
oparzeń, omdleń czy zadławień. Całość spotkania przebiegała w spokojnej atmosferze sprzyjającej przyswajaniu
wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej. Już wkrótce kolejne spotkanie w ramach „Rudzkiego
Warsztatkowa”, tym razem o tematyce wiosenno- Wielkanocnej.
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Zobacz zdjęcia z "Rudzkiego warsztatkowa"...

Rusza kolejna edycja programu PRAKTYCZNY PREZENT dla usamodzielnionych
wychowanków na wejście w dorosłość zorganizowany przez Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI we współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
10 marca 2017

PRAKTYCZNY PREZENT to program adresowany dla młodych dorosłych będących wychowankami Placówek
opiekuńczo-wychowawczych w naszym Mieście, którzy w bieżącym roku wchodzą w dorosłość, czyli mają
osiemnaste urodziny. Z właśnie okazji 13 solenizantów otrzyma zaproszenia na urodzinowe przyjęcie, na którym
zostaną wręczone Praktyczne prezenty. Uroczystość odbędzie się 24 marca 2017 roku w siedzibie
Stowarzyszenia POMOCNI w Rudzie Śląskiej 1, przy ulicy Bujoczka 12.

Praktyczny Prezent może ułatwić wchodzenie w dorosłość. Nie zapominajmy, że są to osoby pozbawione z
różnych przyczyn domu, rodziny, a co za tym idzie wsparcia.

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

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym Podprogram 2016 – film informacyjny
6 lutego 2017

Zapraszamy do zapoznania się z treścią filmu informacyjnego dotyczącego Programu, znajdującego się na
stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-
spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-
komunikacja/ (otwiera się w nowym oknie)

Szkolenie dla Rodzin Zastępczych
6 lutego 2017

Zobacz plakat Szkolenia dla Rodzin Zastępczych... (otwiera się w nowym oknie)

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

Od 2017 roku więcej osób może korzystać z pomocy żywnościowej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016
23 stycznia 2017

Zmianie uległo kryterium kwalifikowalności osób do statusu osób najbardziej potrzebującej. Pomocą
żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200%
kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 pln dla osoby samotnie
gospodarującej i 1028 pln dla osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rudzie Śląskiej w Sekcjach Pracowników Socjalnych w poszczególnych dzielnicach Miasta.

Wykaz Sekcji Pracowników Socjalnych oraz godziny przyjmowania znajdują się na naszej stronie internetowej w
zakładce KONTAKT

Więcej informacji o Programie na stronie http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-

http://www.mops.rsl.pl/img/warsztatkowo_2017/2.JPG
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/
http://www.mops.rsl.pl/pliki/plakat_szkolenia_rz_2017.pdf
http://www.mops.rsl.pl/img/po_pz.jpg
http://www.mops.rsl.pl/kontakt.php
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/


operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/ (otwiera się w nowym oknie)

Być może Twoja reakcja uratuje komuś życie! Dzwoń!
12 stycznia 2017

Zobacz zdjęcia z patrolu...

Okres zimowy i silne mrozy, które w ostatnim czasie nam towarzyszą, są wielkim zagrożeniem dla osób
bezdomnych, które z różnych powodów nie chcą skorzystać z noclegowni. Wychodząc naprzeciw potrzebom
tych osób pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej
patrolują codziennie wieczorami miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Oprócz motywowania do
skorzystania z Noclegowni Miejskich, pracownicy socjalni rozeznają sytuację życiową bezdomnych i proponują
pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej. Ponadto pracownicy socjalni wraz ze strażnikami miejskimi
częstują potrzebujących gorącą herbatą lub kubkami gorącej zupy, pozyskanymi od życzliwych darczyńców.
Zwracamy się także z apelem aby nie lekceważyć widoku osoby bezdomnej.

Być może Twoja reakcja uratuje mu życie! Dzwoń!

Straż Miejska – 986

Policja 997,

ogólny telefon alarmowy - 112.

„Niebieska Linia”- dowiedz się więcej
9 stycznia 2017

Zapoznaj się z plakatem informacyjnym dotyczącym "Niebieskiej Lini"

Od dnia 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą
dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

Zwróć uwagę na drugiego człowieka - Twoja reakcja może uratować komuś życie
5 stycznia 2017

W związku z okresem zimowym oraz nadchodzącymi niskimi temperaturami apelujemy o zwracanie szczególnej
uwagi na osoby bezdomne lub osoby, które w Państwa przekonaniu nie będą w stanie zapewnić sobie
właściwych warunków sprzyjających bezpiecznemu funkcjonowaniu w tym okresie. Każdy przypadek prosimy
zgłaszać służbom działającym na terenie Miasta Ruda Śląska: 
Pomoc w uzyskaniu schronienia, odzieży, posiłku i innej bezdomnym mężczyznom udzielają pracownicy
socjalni Działu Klub Integracji Społecznej mieszczącego się w Rudzie Śląskiej, ul. Markowej 22 tel. (32) 344 03
23 wew.326 
Godziny przyjmowania: Poniedziałek 14.00-16.30, Wtorek Środa Piątek 10.00-12.00, Czwartek 14.00-15.00. 
ZARÓWNO BEZDOMNE KOBIETY ORAZ MĘŻCZYŹNI MOGĄ UZYSKAĆ POMOC I INFORMACJE W SIEDZIBACH SEKCJI
PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 
Ruda Śląska 1, ul. Wolności 14 (32) 248-07-56 
Ruda Śląska 3, ul. Przedszkolna 6 (32) 248-27-59 
Ruda Śląska 5, ul. Kowalskiego 1A (32) 240-34-04 
Ruda Śląska 6, ul. Solidarności 7 (32) 242-98-28 
Ruda Śląska 7, ul. Tunkla 1 (32) 342-26-20 
Ruda Śląska 10, ul. Jankowskiego 8 (32) 342-40-60 
Ruda Śląska 11, ul. Bielszowicka 114 B (32) 240-24-69 
Godziny przyjmowania: Poniedziałek 14.00-17.00, Wtorek Środa Piątek 8.00-10.00, Czwartek 14.00-15.30. 
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POMOC MOŻNA UZYSKAĆ PRZEZ CAŁĄ DOBĘ POD BEZPŁATNYMI NUMERAMI TELEFONÓW: Urzędu Miasta w
Rudzie Śląskiej - Wydział Zarządzania Kryzysowego: 0 800 158 800 infolinia dla bezdomnych z woj. śląskiego: 987
lub
POLICJA: 997 
STRAŻ MIEJSKA: 986 
SŁUŻBY RATOWNICZE: 112

Zapraszamy na Rodzinne Kolędowanie!
5 stycznia 2017

Serdecznie zapraszamy na wspólne kolędowanie organizowane przez rodziny zastępcze z terenu naszego Miasta,
które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 roku o godzinie 17.00 w Kościele pw. Bożego Narodzenia w Rudzie
Śląskiej- Halembie, przy ulicy Leśnej 37, podczas mszy szkolnej. Zachęcamy również do wzięcia udziału w
noworocznej grupie wsparcia Cafe RZ dnia 26 stycznia 2017 roku o godzinie 16.00, która będzie kontynuacją
wspólnego kolędowania.

Pomagamy najbardziej potrzebującym
5 stycznia 2017

Pożar, zalanie mieszkania, powódź czy jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, to sytuacja, w której znaleźć może
się każdy. W związku ze stratami poniesionymi w wypadku zdarzenia losowego osoba lub rodzina
poszkodowana może ubiegać się o zasiłek celowy niezależnie od tego, czy korzysta ze świadczeń z pomocy
społecznej, czy też nie. Aby go uzyskać należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Każda
sytuacja wynikająca z zaistnienia zdarzenia losowego rozpatrywana jest wówczas indywidualnie, a przyznane
świadczenie ma na celu zminimalizowanie poniesionych strat. Zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym
przyznawany jest wówczas, jeśli pomimo wykorzystania własnych zasobów i możliwości, dana osoba lub rodzina
nie jest w stanie zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest podstawową jednostką pomocy społecznej w Mieście, a zarazem
instytucją bezpośrednio powołaną do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Sytuacja każdej osoby,
która zgłosi się do MOPS w związku ze zdarzeniem losowym zostanie niezwłocznie rozpatrzona z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na
rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015 rok”
5 stycznia 2017

Zobacz zdjęcia z gminnego programu aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego

Wraz z końcem roku zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego -
edycja 2015 rok”. Projekt składał się z dwóch modułów: I Moduł zakładał aktywizację społeczno- zawodową 10
bezrobotnych, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością klientów pomocy społecznej poprzez zajęcia
aktywizacyjne, szkolenia zawodowe i prace społecznie użyteczne, podczas których uczestnicy projektu
remontowali lokale socjalne, do których zostali następnie skierowani. II Moduł zakładał aktywizację społeczno-
zawodową kolejnych 10 osób poprzez zajęcia aktywizacyjne i prace społecznie użyteczne na rzecz społeczności
lokalnej: prace porządkowe na terenie Miasta, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci itp. Przy realizacji
projektu Ośrodek ściśle współpracował z MPGM TBS Sp. z o.o. oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie
Śląskiej. W grudniu zakończyliśmy ostatnie prace.
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Prace społecznie - użyteczne w 2016 roku
5 stycznia 2017

Zobacz zdjęcia z prace społęcznie - użyteczne...

POMAGAMY CZYLI WSPIERAMY A NIE WYRĘCZAMY!
Wśród wielu działań jakie podejmujemy niewiele jest takich, z uwagi na dobro klientów, które możemy opisać
lub pokazać w formie zdjęć. Większość naszych sukcesów i efektów pracy z oczywistych względów nie jest
nagłaśniane czy upubliczniane, jednak niewątpliwie chcemy podzielić się z Państwem efektami rocznych starań
bezrobotnych klientów pomocy społecznej realizujących prace społecznie użyteczne na rzecz społeczności
lokalnej naszego Miasta. Od 18 stycznia do 16 grudnia 2016 roku osoby bezrobotne realizujące prace społecznie
użyteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wykonywały prace remontowe, porządkowe i
konserwatorskie na terenie różnych instytucji, placówek, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń itp Pod czujnym
okiem pracowników MOPS zdobywali dodatkowe umiejętności potrzebne w pracy. Potwierdzeniem jakości
wykonania prac niech będzie zdjęcie przykładowych podziękowań płynących z miejsc w których działaliśmy.
Ponadto, we współpracy z Referatem Dzielnicowych Straży Miejskiej, osoby świadczące prace społecznie
użyteczne likwidowały nielegalne wysypiska śmieci: zebrano 272400 litrów śmieci oraz odpady roślinne i
wielkogabarytowe.Ogrom pracy, wysiłku i satysfakcji z efektów.

„Za życiem”- ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
2 stycznia 2017

W dniu wczorajszym, tj. 1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i
ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia
w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. W ramach
ustawy rodzina będzie mogła skorzystać m.in. z poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji
i wychowaniu dziecka, co koordynowane będzie przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Bliższe informacje dot. Pomocy w formie
asystenta rodziny uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (ul. Markowej 20, I
piętro, pok. 102). 
Ponadto od 1 stycznia br., na podstawie przepisów ww. ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i
nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do
jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł. Bliższe informacje o przyznaniu świadczenia uzyskać można w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (ul. Markowej 20, parter, pok. 5). 
Zachęcamy do zapoznania się szczegółowymi zapisami ustawy oraz rozporządzenia
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