
„MOC – E” – spotkanie wigilijne
28 grudnia 2018

Zobacz zdjęcia z artykułu „MOC – E” – spotkanie wigilijne...

W dniu 19 grudnia br. odbyło się spotkanie wigilijne podsumowujące roczne spotkania grupy „moc-E”. Przy
pysznym tradycyjnym barszczu z uszkami oraz rozmaitych słodkościach uczestnicy opowiadali o obyczajach
świątecznych kultywowanych w ich rodzinnych domach. Czas spędzony przy słuchaniu kolęd pozwolił na chwilę
oddechu od świątecznych porządków i przygotowań. Uczestnicy spotkania chętnie opowiadali o tym, co daje im
uczestnictwo w grupie oraz planowali tematy do poruszenia na następnych spotkaniach - już w 2019 roku.

Wigilia w pomocy społecznej
19 grudnia 2018

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jest to szczególny czas pamięci o osobach, które w tym czasie bardziej
niż kiedykolwiek doświadczają samotności. To właśnie z myślą o nich w okresie przedświątecznym i
świątecznym instytucje i organizacje działające na polu pomocy społecznej organizują rozliczne spotkania
wigilijne. Miejsce przy wigilijnym stole zajmują wówczas osoby bezdomne oraz ubodzy i samotni mieszkańcy
Rudy Śląskiej. Tak jak co roku również i w tym, w organizację spotkań wigilijnych zaangażowali się m.in.: Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, organizacje pozarządowe, rudzkie parafie oraz inni ludzie wielkiego serca. Tak jak co roku,
odbywają się spotkania wigilijne w Domach Pomocy Społecznej, w Dziennym Domu Senior – WIGOR, w
mieszkaniu chronionym dla seniorów, w Placówce Wsparcia Dziennego, w Placówkach Opiekuńczo–
Wychowawczych, gromadząc przy wigilijnym stole osoby ubogie, samotne, seniorów i dzieci. Zbliżają się również
wigilie organizowane dla ubogich i samotnych przez rudzkie parafie. W dniu 20 grudnia odbędzie się wigilia dla
wszystkich mieszkańców Osiedla Kaufhaus, a 21 grudnia wigilia dla osób ubogich, bezdomnych i samotnych
zagrożonych wykluczeniem społecznych, w tym osób uczestniczących w Programie Operacyjnym Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020, które zorganizowane są przez księży z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ścięcia Św. Jana
Chrzciciela w Rudzie Śląskiej- Goduli, będących jednocześnie duszpasterzami inicjatywy „Światło w familoku”. W
dniu 24 grudnia odbędzie się tradycyjna już wigilia dla osób ubogich i bezdomnych organizowana przez Parafię
Św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej- Wirku. Szereg spotkań wigilijnych odbywa się również w ramach działań
podejmowanych przez rudzkie organizacje pozarządowe. Pracownicy Ośrodka organizują różnego typu
spotkania przedświąteczne, np. spotkanie mikołajkowe w ramach projektu „Rudzkie warsztatkowo”, wydarzenie
plenerowe pt. "Mikołajki na Wirku", czy V Turniej Mikołajkowy na Kaufhausie oraz warsztaty decoupage, na
których uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wykonywali wieńce adwentowe oraz stroiki świąteczne.
Dokładamy wszelkich starań, aby ten szczególny czas był dobry zarówno dla starszych, jak i młodszych
mieszkańców naszego Miasta, aby dla nikogo nie zabrakło dobrego słowa i świątecznego posiłku

„Rudzkie warsztatkowo” – spotkanie z Mikołajem
19 grudnia 2018

Zobacz zdjęcia z „Rudzkie warsztatkowo” – spotkanie z Mikołajem

W dniu 14 grudnia 2018 roku, jak co roku odbyło się niezwykłe spotkanie z Świętym Mikołajem i jego
pomocnikami, które zostało zorganizowane przez Dział ds. Asysty Rodzinnej Ośrodka. Dzieci wraz ze swoimi
rodzicami i opiekunami oczekiwali na przybycie Świętego Mikołaja, w tym czasie śpiewali świąteczne piosenki i
kolędy. Gdy przybył Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami, każde dziecko miało możliwość
porozmawiania z nim i zaprezentowania wierszyka bądź piosenki. Dla dzieci było to pełne radości przeżycie,
czego dowodem były uśmiechy na ich twarzach. Każdy otrzymał wyczekiwany upominek! Dział ds. Asysty
Rodzinnej chciałby podziękować wszystkim darczyńcom oraz sponsorom, m.in. firmie DROTEX z Rudy Śląskiej,
dzięki którym prezenty wprawiły w zachwyt wszystkie przybyłe na spotkanie dzieci. Szczególne podziękowania
pragniemy złożyć również Pani Asi, która wraz ze swoimi bliskimi bardzo zaangażowała się w organizację tego
dnia!

http://www.mops.rsl.pl/img/moc-e/1.jpeg
http://www.mops.rsl.pl/img/moc-e/2.jpg
http://www.mops.rsl.pl/img/mikolaj_2018/1.JPG
http://www.mops.rsl.pl/img/mikolaj_2018/2.JPG


Lady D województwa śląskiego 2018 – Pani Teresa Wilczek
19 grudnia 2018

Zobacz zdjęcia z Lady D województwa śląskiego 2018

Pani Teresa Wilczek Prezes Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek w Rudzie Śląskiej otrzymała tytuł Lady D.
województwa śląskiego 2018 roku. Uroczyste wręczenie tego szczególnego wyróżnienia miało miejsce podczas
Gali konkursu zorganizowanej przez europosła Marka Plurę, która odbyła się w dniu 17 grudnia br. w
Katowicach. Wszystkie działania podejmowane przez Panią Teresę Wilczek są efektem jej ogromnego
zaangażowania i wiary w to co robi. Posiada liczne umiejętności organizatorskie oraz zdolność integrowania
ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i miast oraz instytucji, wokół nowych pomysłów i zadań. Jej
aktywność i profesjonalizm w znaczący sposób przyczyniają się do minimalizowania skutków tak ciężkiej
przecież fizycznie i psychicznie choroby. To, co ma innym do zaoferowania, to wiedza, doświadczenie i ogromne
serce. W 1999 roku została współzałożycielką i od samego początku Prezesem Rudzkiego Stowarzyszenia
Amazonek „Relaks” w Rudzie Śląskiej, które swój statut uzyskało w 2000 roku. Początkowo klub zrzeszał 15
członkiń, a dziś Stowarzyszenie liczy ich już 80. Pani Teresa od samego początku prowadzi działalność
Stowarzyszenia dwufazowo. Z jednej strony terapia, czyli szeroko pojęta rehabilitacja, z drugiej strony pomoc
psychologiczna i przywrócenie wiary wszystkim Amazonkom w normalne życie. Z jej inicjatywy rudzkie
Amazonki od lat uczestniczą w różnego typu kursach i szkoleniach. Jako Prezes Stowarzyszenia od lat
organizuje liczne rajdy, wyjazdy i spotkania integracyjno- szkoleniowe, jak również wyjazdowe warsztaty
rehabilitacyjno- terapeutyczne oraz rehabilitację w wodzie. Corocznie organizuje dla Amazonek urodziny, bale
karnawałowe, zabawy Andrzejkowe, obchody rocznicowe i pikniki oraz spotkania opłatkowe i spotkania w
czasie Świąt Wielkanocnych. Od ponad 10 lat w siedzibie Stowarzyszenia odbywają się odwiedziny kolędowe, a
w ciągu roku, 2 razy w miesiącu Msze Święte w intencji osób z chorobami nowotworowymi i ich rodzin. Ponadto
Pani Teresa i jej Amazonki od wielu lat aktywnie włączają się w organizację obchodów Tygodnia Godności Osób
Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. Od 2000 roku rudzkie Amazonki uczestniczą w corocznej pielgrzymce do
Częstochowy. W ramach działań profilaktycznych Amazonki przedstawiają swoją ofertę m.in. w placówkach
oświatowych, na spotkaniach w bibliotece, spotkaniach organizowanych przez Sanepid, PWIK, ZAZ oraz w
centrach handlowych.

Ważnym elementem działania Stowarzyszenia jest dostępność wsparcia jakiego udziela:

dyżury ochotniczek odbywają się codziennie w siedzibie Stowarzyszenia ( ul. OMP 14, 41-707 Ruda
Śląska-Kochłowice) od 10.00 do 12.00.
w spotkaniu z psychologiem można uczestniczyć w każdy poniedziałek od 14.00 do 18.00 gdzie, również
w tych godzinach, działa telefon zaufania (32 340 51 00 oraz 505 013 823).
spotkanie z Amazonkami w siedzibie odbywa się w każdy poniedziałek od 14.00 do 18.00.

Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek został zainicjowany w 2002 roku w Katowicach przez europosła Marka
Plurę, który ta piękną tradycję kontynuuje do dziś. Jako wnioskodawcy cieszymy się, że działania Pani Teresy
Wiczek zostały dostrzeżone i tak pięknie docenione. Pani Tereso jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Dar z serca właścicieli pięknych owczarków niemiecki
19 grudnia 2018

Zobacz zdjęcia z daru z serca właścicieli pięknych owczarków niemiecki

W dniu 9 grudnia w Parku Kozioła w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach odbyła się II Mikołajkowa wystawa
hodowców owczarków niemieckich oraz ich czworonogich pupili zorganizowana przez Fanclub Hodowców
Zwierząt Rasowych. Wystawie towarzyszył pokaz tresury psów obronnych oraz wybór najpiękniejszego
kundelka. Można było również porozmawiać z hodowcami i wystawcami, a może nawet znaleźć czworonogiego
przyjaciela dla siebie. Wystawa miała cel charytatywny, dlatego podczas wydarzenia została zorganizowana
również zbiórka prezentów pod choinkę. Zebrane prezenty zostały przekazane dla dzieci z placówek
opiekuńczo-wychowawczych w Rudzie Śląskiej. Ten piękny gest, to wielki świąteczny dar serca okazany naszym
najmłodszym podopiecznym. Darczyńcom serdecznie dziękujemy.
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„Rudzkie warsztatkowo” – idą Święta
18 grudnia 2018

Zobacz zdjęcia z „Rudzkie warsztatkowo” – idą Święta...

W dniu 30 listopada odbyły się już przedostatnie w tym roku zajęcia w ramach projektu "Rudzkie Warsztatkowo".
Tradycją staje się już, iż w tym okresie, uczestnicy projektu tworzą ozdoby świąteczne. Tym razem osoby
uczestniczące w zajęciach wykazały się niezwykłą kreatywnością, tworząc wspaniałe i pomysłowe prace. Każdy
miał również możliwość wykonania kartek świątecznych oraz ozdobienia styropianowych bombek. Osoby
biorące udział w zajęciach poznały różne techniki artystyczne związane z własnoręcznym robieniem ozdób
świątecznych oraz pomysły na rodzinne spędzanie wolnego świątecznego czasu.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
poszukuje pracowników na stanowisko wychowawcy do pracy w Placówce
Opiekuńczo - Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
12 grudnia 2018

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 Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
przy ul. Plebiscytowej 12 oraz drogą elektroniczną na adres sekretariat@centrum.rsl.pl wraz z podaniem numeru
telefonu. Z wybranymi kandydatami pracownicy Centrum będą kontaktować się telefonicznie, w celu
umówienia terminu rozmowy z Dyrektorem Centrum.

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat. Zbadaj się i zyskaj spokój
5 grudnia 2018

LUX MED Diagnostyka zaprasza wszystkie Panie w wieku 50 – 69 lat na bezpłatną mammografię w technice
cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badania przeprowadzane
będą w dniu 9 stycznia 2019r. w Rudzie Śląskiej przy Urzędzie Miasta, Plac Jana Pawła II 6. 
Więcej informacji na stronie www.mammo.pl
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Dzień Pracownika Socjalnego 2018
4 grudnia 2018

Zobacz zdjęcia z tegorocznego Dnia Pracownika Socjalnego...

Zobacz życzenia, które...

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
Zastępcami Prezydenta Miasta: Panią Anną Krzysteczko, Panem Krzysztofem Mejerem i Panem Michałem
Pierończykiem, a także przedstawiciele Rady Miasta Ruda Śląska oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej, Pełnomocnicy Prezydenta oraz przedstawiciele duchowieństwa. Uroczystość zaszczycili również
swoją obecnością 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.
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego są m.in. okazją do złożenia podziękowań za wsparcie i współpracę,
dlatego też tradycyjnie zostały wręczone statuetki „Wdzięczni za serce”, które w tym roku otrzymali: Pan Antoni
Urbanek Prezes Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, Siostra Klara Renata
Modzelewska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rudzie Śląskiej,
Siostra Ewa Lemke Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie
w Rudzie Śląskiej, Pan Marek Partuś Komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej, Pan Grzegorz Strzęciwilk
Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej, Pan Andrzej Małysiak Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej w Rudzie Śląskiej, Pana Roman Dymek Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta
Ruda Śląska, Pan Bogusław Waćko Prezes MPGM TBS Spółka z o.o., Pani Wanda Durbacz Prezes Stowarzyszenia
„Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej", Pani Krystyna Kowolik Koordynator w Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń w
Rudzie Śląskiej", Pani Teresa Cisek Prezes Polskiego Związku Niewidomych koło Ruda Śląska, Pani Katarzyna
Adamek Prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Nie brakowało również życzeń i podziękowań dla pracowników rudzkiej pomocy społecznej. Całość uświetnił
niezwykle energetyczny koncert Folk Kapeli „Góralska Hora”. Wszyscy świetnie się bawili. Zespołowi jeszcze raz
dziękujemy gorącymi brawami.

Nie pozostawaj obojętny wobec osób bezdomnych -Twoja reakcja może uratować
komuś życie
4 grudnia 2018

W związku z okresem zimowym oraz 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. Sławika 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.
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
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„Rudzkie warsztatkowo” z Amazonkami
28 listopad 2018

Jednym z założeń projektu „Rudzkie Warsztatkowo” jest zwiększenie wiedzy uczestników z zakresu zachowań
prozdrowotnych. Na warsztaty często zapraszani są specjaliści z różnych dziedzin. Uczestnicy mają wówczas
możliwość wysłuchania prelekcji, zadawania pytań i włączania się w dyskusję, nierzadko również skorzystania z
części warsztatowej. Na ostatnich zajęciach październikowych uczestnicy gościli Amazonki z Rudzkiego
Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”. Dzięki tej wizycie uczestniczki projektu miały możliwość wysłuchania
wykładu na temat profilaktyki raka piersi, a w szczególności zapoznania się z technikami samobadania piersi. 
Każda z pań miała też możliwość przećwiczenia prawidłowej metody badania piersi na fantomach. Uczestniczki
zajęć chętnie poruszały tematy związane zarówno z profilaktyką, jak i z leczeniem raka piersi.

„Mam czas rozmawiać” - kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum
ds. AIDS
28 listopada 2018

Zobacz plakat dot. kampanii „Mam czas rozmawiać”  - plik PDF, rozmiar 0,93MB (nowe okno)

Zobacz harmonogram dyżurów w ramach ETT  - plik PDF, rozmiar 0,19MB (nowe okno)

Odsłuchaj spot radiowy - plik MP3, rozmiar 0,94MB (nowe okno)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach
realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS kontynuuje Kampanię społeczną
„Mam czas rozmawiać”. Kampania ma charakter edukacyjno– profilaktyczny i skierowana jest do rodziny
wielopokoleniowej. Oparta jest na idei promowania międzypokoleniowego dialog o zdrowiu rodziny, w tym
HIV/AIDS i innych chorobach przenoszonych drogą płciową.
Głównym celem wydarzenia jest zachęcenie do wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV jak
największej liczby osób.

Ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO
PŻ)
22 listopada 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program
został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11
marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program realizowany jest w Mieście Ruda Śląska od 2014 roku. Co roku osoby najbardziej potrzebujące mogą
skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych i działań aktywizacyjnych. W ramach Podprogramu 2017
pomoc otrzymało ponad 3600 mieszkańców naszego Miasta, którym przekazano około 100 ton żywności. 
Paczki, posiłki i działania towarzyszące Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym
najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Pomoc
mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód
nieprzekraczający:
- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej.
Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.
przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym,
zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.
Tak jak w poprzedniej edycji Programu paczki żywnościowe wydawane będą w czterech punktach Miasta przez: 
1.Ośrodek Święta Elżbieta (Ruda Śląska ul. Wolności 30 oraz Ruda Śląska ul. Goduli 22) 
2.Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” (Ruda Śląska
ul. Kłodnicka 103); 
3.Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Jaskółka" (Ruda Śląska ul. Wita Stwosza 2).
Funkcję Organizacji Partnerskiej Regionalnej pełni Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Zapraszamy wszystkie osoby z terenu Miasta Ruda Śląska znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej - spełniające
kryteria o których mowa powyżej do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej -
najbliższą Sekcją Pracowników Socjalnych (adresy i telefony poszczególnych Sekcji znajdują się w zakładce
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kontakt.)
Zachęcamy również wszystkie organizacje do zapoznania się z wytycznymi MRPiPS dotyczącymi realizacji POPŻ
2014 – 2020, które dostępne są na stronie internetowej www.mpips.gov.pl (pomoc społeczna – programy -
program operacyjny) i włączenia się do działań na rzecz osób najbardziej potrzebujących z terenu naszego
Miasta.

Dzień Pracownika Socjalnego – 21 listopada 2018 roku
20 listopada 2018

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. Jednocześnie chcielibyśmy złożyć wyrazy uznania za Wasz wysiłek i
zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.
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

Terminy wypłat świadczeń i zasiłków na nowy okres 2018/2019
25 października 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej informuje, iż w przypadku osób ubiegających się o
świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2018/2019, które złożyły wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego
świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października bieżącego roku (zgodnie z
art. 21 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).
Natomiast w przypadku osób ubiegających się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2018/2019, które
złożyły wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada br. (zgodnie z art. 26 ust. 3
ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Uwaga – godziny pracy MOPS
19 października 2018

Informujemy, że w dniu 21 listopada 2018 roku (środa) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
będzie czynny do godziny 12.00, a Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej będzie
czynna w godzinach 9.00 -11.00.

W sprawach interwencyjnych (nagłych) informacje udzielane będą pod numerem telefonu 508 311 803 lub 518
926 244.
Za niedogodności przepraszamy. 

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
poszukuje pracowników na stanowisko wychowawcy do pracy w Placówce
Opiekuńczo – Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
11 października 2018

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
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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 Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo -
Wychowawczych, przy ul. Plebiscytowej 12 oraz drogą elektroniczną na adres sekretariat@opdzir.rsl.pl
wraz z podaniem numeru telefonu.
Z wybranymi kandydatami pracownicy Centrum będą kontaktować się telefonicznie, w celu umówienia
terminu rozmowy z Kierownikiem Mieszkań Socjalizacyjnych lub Dyrektorem Centrum.

„Rudzkie warsztatkowo” – warto wiedzieć czym można palić w piecu
09 października 2018

Zobacz zdjęcia...

W dniu 28 września br. odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Rudzkie Warsztatkowo”. Zbliża się
zima i okres grzewczy, dlatego tym razem uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania wykładu
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej, którzy poruszali m.in. kwestie dotyczące właściwego
palenia w piecach oraz przedstawili zasady porządku publicznego. Uczestnicy warsztatów z dużym
zainteresowaniem wysłuchali także, w jaki sposób złe nawyki dotyczące m.in. ogrzewania mieszkań
wpływają na zdrowie dzieci.

Jesienne spotkania z Działem Pieczy Zastępczej
20 września 2018

„Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale nie powinno
istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni
rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do
błędów albo nie wiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być
uzupełnione przez dążenie do naprawiania błędów oraz poszukiwania odpowiedzi”. (J.G. Woititz) 

Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej realizuje szereg spotkań,
szkoleń i grup wsparcia skierowanych zarówno do rodzin zastępczych już funkcjonujących, jak i do kandydatów
oraz do usamodzielnianych wychowanków.

W dniach od 28 do 30 września br., w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom i
Młodzieży POMOCNI, po raz kolejny rodzice zastępczy wraz z dziećmi wyjadą do Brennej, gdzie będą
uczestniczyć w szkoleniu pod hasłem „Być razem być blisko”. Tegoroczny wyjazd jest dedykowany dla rodzin
zastępczych zawodowych. Grupa liczy 40 osób. W dniach 8 i 9 października br. odbędzie się szkolenie dla rodzin
zastępczych spokrewnionych i niezawodowych na temat radzenia sobie z dziećmi z zaburzeniami więzi i
FAS. Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistę z Fundacji Fastryga, a finansowane jest ze środków
pozyskanych w ramach konkursu 30 maja Świętujemy Razem z Fundacji Ernst & Young.

W dniu 11 października br. rozpoczyna się Grupa dla Młodych Dorosłych – czyli dla usamodzielnianych
wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych. Grupa rozpoczyna się o godzinie
13:00 w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 20 w Rudzie Śląskiej-
Nowym Bytomiu (I piętro, pokój 108). Spotkania będą odbywały się w czwartki w godzinach od 13:00 do 15:00.

W dniach od 14 listopada 2018r. do 23 stycznia 2019r. prowadzony będzie cykl warsztatów doskonalących
umiejętności wychowawcze pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajęcia będą się odbywać w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 20 w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu (Sala

http://www.mops.rsl.pl/img/rw2/1.jpg
http://www.mops.rsl.pl/img/rw2/2.JPG


konferencyjna). Cykl obejmuje 10 cotygodniowych środowych spotkań trwających od 9:00 do12:00. 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.

Szkolenie dla Rodzin Zastępczych i Grupa Wsparcia dla Rodzin Zastępczych
31 sierpnia 2018

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 17 września 2018r.
Ponadto przypominamy, że w każdy ostatni czwartek miesiąca począwszy od września organizowana jest Grupa
Wsparcia dla Rodzin Zastępczych. Wszystkich zainteresowanych integracją ze środowiskiem rodzinnej pieczy
zastępczej zapraszamy na spotkania. Najbliższe spotkanie grupy odbędzie się 27 września 2018 roku o
godzinie 16.00 w Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ulicy
Markowej 20 w pokoju 110, I piętro.
Grupa ma charakter otwarty – opiekunowie zastępczy mogą przyłączyć się do spotkań w każdym momencie.
Celem grupy wsparcia jest:
• integracja środowiska zajmującego się Rodzinną Opieką Zastępczą w Rudzie Śląskiej,
• stworzenie warunków rodzicom zastępczym do dzielenia się swoimi doświadczeniami,
• wzajemne wspieranie się opiekunów zastępczych w trudnych sytuacjach wychowawczych,
• umożliwienie konsultacji z psychologiem prowadzącym sposobu postępowania z dzieckiem oraz sposobu
pełnienia roli opiekuna zastępczego.
Zapraszamy.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej poszukuje pracownika na
stanowisko wychowawcy
14 sierpnia 2018

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 będziemy kontaktować się telefonicznie, w celu umówienia terminu rozmowy z Kierownikiem
Mieszkań Socjalizacyjnych lub Dyrektorem Ośrodka.

Trwa rekrutacja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego – kierunek Nauki
o Rodzinie
23 lipca 2018

Uniwersytet Śląski Wydział Teologiczny zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Nauki o
Rodzinie (studia I oraz II stopnia). Proponowane są różne specjalności: poradnictwo małżeńskie i rodzinne,
opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej oraz mediator i asystent rodziny. W ramach studiów oferowana
jest wszechstronna, interdyscyplinarna wiedza na temat rodziny, która znajdzie zastosowanie w takich
zawodach jak asystent rodziny, pracownik placówek społecznych oraz mediator rodzinny. Do studiowania na
Wydziale zaproszone są osoby w każdym wieku, również dojrzałe intelektualnie i zawodowo, które przekroczyły
30 rok życia. W ramach programu "Studia 30+" oferowana jest możliwość indywidualnej organizacji studiów,
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która ułatwia godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych ze studiami oraz indywidualną opiekę (coaching
edukacyjny) realizowaną przez doświadczonego pracownika Wydziału. Rekrutacja rusza 1 sierpnia i potrwa do
połowy września. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
www.wtl.us.edu.pl oraz u pracownika Katedry Nauk o Rodzinie dr Aleksandry Kłos-Skrzypczak (aleksandra.klos-
skrzypczak@us.edu.pl).

ŚWIADCZENIE „Dobry start”
20 lipca 2018

Zobacz gdzie i w jakich godzinach możesz złożyć wniosek

Wnioski na rok szkolny 2018/2019 składane drogą elektroniczną przyjmowane są od 01 lipca 2018 roku do
30 listopada 2018 roku, natomiast w wersji papierowej przyjmowane będą od 01 sierpnia 2018 roku do 30
listopada 2018 roku w wyznaczonych punktach.

Druki wniosków można pobierać:
- w siedzibach pracowników socjalnych w godzinach pracy sekcji;
- w MOPS Ruda Śląska ul. Markowej 20 pok. nr 5;
- na stronie internetowej Ośrodka http://www.mops.rsl.pl;
- z Biuletynu Informacji Publicznej http://www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o świadczenie – wnioskodawca:
- w wyznaczonych punktach;
- wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej;
- przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej oraz portalu https://www.empatia.mrpips.gov.pl.

Świadczenie wychowawcze 500+
20 lipca 2018

Zobacz gdzie i w jakich godzinach możesz złożyć wniosek

Nowy okres 2018/2019 rozpoczyna się od 01 października 2018 i trwa do 30 września 2019. Wnioski
składane drogą elektroniczną przyjmowane są od 01 lipca 2018 roku, natomiast w wersji papierowej
przyjmowane będą od 01 sierpnia 2018 roku w wyznaczonych punktach.

Druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami można będzie pobierać po 20
lipca br.:
- w siedzibach pracowników socjalnych w godzinach pracy sekcji;
- w MOPS Ruda Śląska ul. Markowej 20 pok. nr 5;
- na stronie internetowej Ośrodka http://www.mops.rsl.pl;
- z Biuletynu Informacji Publicznej http://www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl.

Świadczenia rodzinne
20 lipca 2018

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019 rozpoczyna się od 01 listopada 2018 roku i trwa do 31 października 2019
roku. Wnioski składane drogą elektroniczną przyjmowane są od 01 lipca 2018 roku, natomiast w siedzibie
tut. Ośrodka przy ul. Markowej 20 w wyznaczonych punktach, przyjmowane będą od 01 sierpnia 2018
roku.

Druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami można będzie pobierać po 20
lipca br.:
- w siedzibach pracowników socjalnych w godzinach pracy sekcji;
- w MOPS Ruda Śląska ul. Markowej 20 pok. nr 5;
- na stronie internetowej Ośrodka http://www.mops.rsl.pl;
- z Biuletynu Informacji Publicznej http://www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl.
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Zobacz gdzie i w jakich godzinach możesz złożyć wniosek

Pomoc materialna uczniom
20 lipca 2018

Zobacz gdzie i w jakich godzinach możesz złożyć wniosek

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019 rozpoczyna się od 01 listopada 2018 roku i trwa do 31 października 2019
roku. Wnioski składane drogą elektroniczną przyjmowane są od 01 lipca 2018 roku, natomiast w siedzibie
tut. Ośrodka przy ul. Markowej 20 w wyznaczonych punktach, przyjmowane będą od 01 sierpnia 2018
roku.

Druki wniosków można pobrać:
- w siedzibach pracowników socjalnych w godzinach pracy sekcji;
- w MOPS Ruda Śląska ul. Markowej 20 pok. nr 5;
- na stronie internetowej Ośrodka http://www.mops.rsl.pl;
- z Biuletynu Informacji Publicznej http://www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl.

Fundusz alimentacyjny
20 lipca 2018

Zobacz gdzie i w jakich godzinach możesz złożyć wniosek

Nowy okres świadczeniowy 2018/2019 rozpoczyna się od 01 października 2018 i trwa do 30 września 2019
Wnioski będą przyjmowane: od 01 sierpnia 2018 roku w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Markowej 20 w
wyznaczonych punktach.

Druki wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego można będzie pobierać po 20 lipca br.:
- w siedzibach pracowników socjalnych w godzinach pracy sekcji;
- w MOPS Ruda Śląska ul. Markowej 20 pok. nr 5;
- na stronie internetowej Ośrodka http://www.mops.rsl.pl;
- z Biuletynu Informacji Publicznej http://www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl.

Komunikat w sprawie usługi ePodatki mającej wpływ na termin rozpatrywania
wniosków w sprawie świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz z funduszu
alimentacyjnego
12 lipca 2018

Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosował pismo w sprawie
usługi wymiany danych ePodatki, mającej wpływ na termin rozpatrywania wniosków w sprawie świadczeń
wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zachęcamy do zapoznania
się z ww. pismem.
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„Rudzkie warsztatkowo” – profilaktyka uzależnień
10 lipca 2018

Zobacz zdjęcia...

W dniu 29 czerwca br. odbyło się ostatnie przed wakacyjną przerwą spotkanie w ramach „Rudzkiego
Warsztatkowa”. Tym razem tematem zajęć był problem uzależnienia - zarówno od alkoholu, jak i
dopalaczy oraz od narkotyków. Specjalista, który na co dzień zajmuje się profilaktyką uzależnień
szczegółowo omówił chorobę alkoholową oraz jej konsekwencje. Szczególne zainteresowanie
uczestniczek spotkania dotyczyło dopalaczy i ich dostępności dla dzieci i młodzieży. Każdy z uczestników
miał również możliwość przetestowania specjalnych gogli, który symulowały stan upojenia alkoholowego
oraz po zażyciu narkotyków. Profilaktyka uzależnień zmniejsza szanse zachorowania oraz jest bardzo
ważnym ogniwem przeciwdziałania powstaniu choroby i jej nadmiernemu rozwojowi.

„Dobry start” na stronach Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
03 lipca 2018

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu "Dobry start", zamieszczanymi na stronach
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

Zobacz jak dowiesz się o przyznaniu świadczenia „Dobry start”
02 lipca 2018

Uwaga, informacje o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” wysyłane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej z następującego maila: info@mops.rsl.pl.
Zastrzegamy, że na wyżej wskazanego e -maila, wysłanego przez MOPS, nie należy odpowiadać. 

Powitanie wakacji na Wirku
29 czerwca 2018

Zobacz zdjęcia...

W czwartek 28 czerwca - mimo niesprzyjającej aury - w wyjątkowy sposób wakacje powitali najmłodsi
uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Wirek oraz ich otoczenie. Na plantach przy ul.
Ściegiennego i Czajkowskiego aktorzy Teatru w ruchu zapewnili zabawę, której żywiołowo dały się
porwać nie tylko dzieci i młodzież, ale również ich rodzice. Interaktywne przedstawienie teatralne
umożliwiło spotkanie ze Smokiem Obibokiem, Minionkiem, Kwiatuszkiem i Klaunem. Nie zabrakło
piosenek, zabaw tanecznych, konkursu plastycznego i konkursu wiedzy o postaciach bajkowych, zabaw
edukacyjnych, balonów czy pokazu dużych baniek mydlanych. Dzięki zaangażowaniu aktorów i
animatorów lokalnych każdy wrócił do domu z atrakcyjnymi nagrodami, a szerokie uśmiechy i miłe
komentarze uczestników skutecznie rozgoniły deszczowe chmury.

Uroczyste poświęcenie kaplicy na osiedlu Kaufhaus
26 czerwca 2018

W ostatnią sobotę, 23 czerwca, metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc dokonał uroczystego
poświęcenia kaplicy św. Brata Alberta. To wydarzenie było ukoronowaniem sześcioletniej współpracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizatorami programu „Światło w familoku”, którego
duszpasterzem jest ks. Tomasz Koryciorz.
Z perspektywy ostatnich sześciu lat w chwili obecnej można śmiało zaryzykować i przytoczyć znane
przysłowie: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Kiedy w 2012 r. w ramach inicjatywy duszpasterskiej „Światło
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Czytaj więcej ...

Zobacz zdjęcia...

w familoku” na Kaufhausie pojawił się ks. Tomasz, pracownicy naszego Ośrodka od czterech lat
realizowali Program Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus. Nawiązanie współpracy z czasem
zaczęło przynosić coraz większe efekty w postaci organizacji wspólnych inicjatyw dla mieszkańców,
wspierania ich działań integracyjnych oraz samopomocowych, w kolejnych latach narodził się pomysł
przygotowania wspólnej Wigilii dla mieszkańców.
Do końca 2017 r. zarówno uczestnicy działań środowiskowych, jak i osoby uczestniczące w pracy
duszpasterskiej spotykały się w świetlicy przy ul. Niedurnego. Dzięki wsparciu miasta na początku tego
roku, po niespełna dziesięciu latach działalności Ośrodka na terenie Kaufhausu, udało się (przy dużym
obniżeniu kosztów eksploatacyjnych) zrezygnować z pomieszczeń komercyjnych i po wykonaniu remontu
oraz zawarciu porozumienia o współpracy z parafią pw. Św. Pawła w Nowym Bytomiu, rozpocząć wspólną
działalność w świetlicy przy ul. rtm. Witolda Pileckiego. 
Pomysł zagospodarowania tej przestrzeni wynikł przede wszystkim z diagnozy potrzeb społeczności
lokalnej osiedla. Część pomieszczeń przeznaczona jest na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, w tym m.in. prowadzenie działań animacyjnych i pracy środowiskowej, funkcjonowanie
punktu pralniczego i łaźni, natomiast druga część przestrzeni została zaadoptowana na kaplicę, w której
w środowe i piątkowe popołudnia oraz w każdą niedzielę organizowane są nabożeństwa, spotkania
modlitewne oraz katecheza.

Wojewódzka akcja „Bezpieczne wakacje 2018”
22 czerwca 2018

Zobacz plakat dot. akcji „Bezpieczne Wakacje”  - plik JPG, rozmiar 0,27MB (nowe okno)

Zobacz plakat dot. akcji „Dopalacze Wypalacze. Środki Zastępcze”  - plik JPG, rozmiar 0,55MB (nowe okno)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej informuje, że w związku z trwającym okresem
wakacji letnich na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja pn. „Bezpieczne Wakacje 2018”.

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.

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat. Zbadaj się i zyskaj spokój.
22 czerwca 2018

Czy Twoja mama zrobiła mammografię?...  - plik PDF, rozmiar 0,27MB (nowe okno)

Czy Twoja żona, partnerka zrobiła mammografię?...  - plik PDF, rozmiar 0,22MB (nowe okno)

Zapoznaj się z plakatem informacyjnych dotyczącym bezpłatnej mammografii...  - plik PDF, rozmiar 0,54MB (nowe okno)

LUX MED Diagnostyka zaprasza wszystkie Panie w wieku 50 – 69 lat na bezpłatną mammografię w technice
cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badania przeprowadzane
będą w dniu 23 sierpnia br. w Rudzie Śląskiej przy Urzędzie Miasta, Plac Jana Pawła II 6.

Medale Prezydenta RP dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rudzie Śląskiej
20 czerwca 2018

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. Odznaczenia państwowe wręczył wyróżnionym, w imieniu
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Zobacz zdjęcia z uroczystości wręczenia medali...

Prezydenta RP, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka. W tym roku był to 1 złoty i 4 srebrne medale. Medale
wręczone zostały w dniu 18 czerwca 2018r. w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Pracownik odznaczony złotym medalem posiada ponad 30- letni staż pracy, a pracownicy odznaczeni srebrnymi
medalami ponad 20- letni staż pracy. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

INFORMACJA DOTYCZĄCA WPROWADZENIA ZMIAN W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM
POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA
20 czerwca 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej informuje, że w związku z koniecznością przeciwdziałania
nadużyciom dotyczącym możliwości bezprawnego pobierania stypendiów szkolnych, koniecznym jest
wprowadzenie zmian w przyjętej dotychczas praktyce postępowania w sprawie przyznawania stypendiów i
zasiłków szkolnych. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez rodziców,
opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia wydatków w formie pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym oraz całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą po przedłożeniu dowodów potwierdzających poniesione
wydatki, ale także faktur pro forma. W związku z powyższym wprowadza się co następuje:

1. do zakończenia roku szkolnego 2017/2018 dowody poniesionych wydatków przyjmowanę będę w formie
Faktur VAT, faktur pro forma lub innych imiennych dowodów potwierdzających poniesione koszty o charakterze
edukacyjnym (czyli w dotychczasowej formie),

2. decyzje przyznające stypendia szkolne na rok 2018/2019 realizowane będą nadal na podstawie imiennych
dowodów potwierdzających poniesione wydatki o charakterze edukacyjnym, jednak nie będą realizowane na
podstawie faktur pro forma,

3. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek pracownika socjalnego bądź asystenta rodziny,
możliwe będzie realizowanie faktur pro forma, ale tylko z zachowaniem kontroli realizowanych zakupów przez
pracownika socjalnego bądź asystenta rodziny,

4. regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów pozostaje bez zmian.

Świetlandia 2018
11 czerwca 2018

W dniu 16 czerwca br. odbędzie się XVI edycja Świetlandii”. Jest to święto wszystkich wszystkich rudzkich
placówek dla dzieci. Pomysłodawcą festiwalu w 2003 roku był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej, a jego tegorocznym organizatorem jest Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza. W tym roku dzięki
uprzejmości MOSiRu z Rudy Śląskiej impreza odbędzie się na Burloch Arenie. Tegoroczna „Świetlandia”
organizowana jest w ramach zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
„Mam alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.” Podczas
imprezy dzieci będą mogły skorzystać z wielu różnych atrakcji: dmuchany zamek i zjeżdżalnia, gry i zabawy z
chustą, malowanie włosów i twarzy oraz różne konkurencje sportowe i zręcznościowe. Najważniejszą częścią
imprezy będą warsztaty ogólnorozwojowe m.in. malowanie koszulek, kubków, cuda z filcu, hip-hop, taniec
nowoczesny, samoobrona, malowanie parasolek, robienie świeczek i mydełek. Ponadto wszystkie placówki już
od kilku tygodni przygotowują się do „Świetlandii”. Podopieczni placówek biorą udział w zajęciach
profilaktycznych dot. uzależnień oraz wystartowali w konkursie na najlepsze hasło profilaktyczne. Placówka,
której hasło zdobędzie największą ilość punktów otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł do wykorzystania na
alternatywne formy spędzania czasu. W tegorocznej „Świetlandii” wspierają organizatorów również pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Rudy Śląskiej. Zadanie zostało dofinansowane przez Miasto Ruda
Śląska.
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Kolejne samochody dla osób niepełnosprawnych
11 czerwca 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej pozyskał kolejne środki na zakup pojazdów
przystosowanych do przewozu osób niepełnoprawnych. Wnioski złożone przez MOPS do Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między
regionami III”, dotyczyły dofinansowania zakupu 4 mikrobusów i 1 autobusu. Dzięki pozytywnej opinii pojazdy
trafiły do 4 domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie miasta oraz środowiskowego domu
samopomocy. Dom Pomocy Społecznej „Senior”, Dom Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, Dom Pomocy Społecznej „Św. Elżbieta” oraz Dom Pomocy
Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie działający w strukturach Ośrodka dla
Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” otrzymają 9-cio osobowe mikrobusy. Z kolei uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Ośrodku „Najświętsze Serce Jezusa” będą dowożeni na
zajęcia nowym 19 –to osobowym autobusem.

Łącznie wartość czterech mikrobusów i jednego autobusu wyniosła blisko 950 tys. zł, w tym ponad 340 tys. zł to
środki przekazane przez Miasto Ruda Śląska. Dofinansowanie z PFRON nie byłoby możliwe gdyby nie wkład
Prezydenta, który wyłożył na ten cel środki z budżetu Miasta. Uroczyste przekazanie pojazdów Ośrodkom
nastąpiło w dniu 29 maja br. i było pięknym podsumowaniem tegorocznej edycji Tygodnia Godności Osób
Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. Dofinansowanie pozyskano już po raz drugi, bo 21 lutego 2017r. odbyło
się przekazanie 3 autobusów i 1 mikrobusa, na które pozyskano dofinansowanie z PFRON na kwotę ponad 555
tys. zł, a wkład własny Miasta wynosił wówczas 500 tys. zł. Autobusy w 2017 roku zasiliły bazę Ośrodka
Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Św. Łukasza oraz Warsztatu
Terapii Zajęciowej działającego w strukturach Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych
„Najświętsze Serce Jezusa”. Z kolei mikrobus trafił do Środowiskowego Domu Samopomocy funkcjonującego w
strukturach Ośrodka „Św. Elżbieta”.

W sfinalizowaniu tego przedsięwzięcia brali udział pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz
Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Ruda Śląska. Dzięki tym działaniom potrzeby rudzkich placówek
w przestrzeni transportu osób niepełnosprawnych zostały na chwilę obecną zaspokojone.

Informacje w mediach

Niepełnosprawni z nowymi autobusami!
https://rudaslaska.com.pl/i,niepelnosprawni-z-nowymi-autobusami,100,1339963.php (otwiera się w
nowym oknie)

Nowe samochody dla niepełnosprawnych
http://wiadomoscirudzkie.pl/wiadomosci/aktualnosci/niepelnosprawni-z-nowymi-autobusami,8922
(otwiera się w nowym oknie)

Minął kolejny Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych!
11 czerwca 2018

Czytaj więcej o Tydniu Godności Osób Niepełnosprawnych...

Tegoroczny TGON trwał od 18 do 29 maja i wpisywał się w obchody Metropolitalnego Święta Rodziny, które w
tym roku przebiegało pod hasłem „Rodzina- Radość Miłości”. 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 była udziałem wszystkich
współorganizatorów, którymi w tym roku byli: Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” oraz
„Olimpiady Specjalne”, Ośrodek Święta Elżbieta, Dom Pomocy Społecznej Sióstr Miłosierdzia Św. Karola
Boromeusza w Kochłowicach, Dom Pomocy Społecznej „Senior”, Dzienny Dom „Senior – WIGOR”, Ośrodek
Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie „Jaskółka”, Rudzki Zakład Aktywności
Zawodowej, Szkoła Podstawowa nr 11 Specjalna im. Świętego Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 12
Specjalna im. Św. Łukasza oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca”, Szkoła Podstawowa nr 15 Sportowa w
Halembie z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Alfreda
Szklarskiego, Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna, Polski Związek Niewidomych Koło w Rudzie Śląskiej, Rudzkie
Stowarzyszenie Amazonek „Relaks” oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej. 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 oraz kontakty pomiędzy
współorganizatorami.
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30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego
04 czerwca 2018

Życzenia Dyrektora ROPS z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Już po raz 12 obchodziliśmy w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Jest to Święto nie tylko Rodziców
Zastępczych, ale także dzieci, którym dali bezpieczny dom. Jak mówi w liście kierowanym do rodzin zastępczych
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego „rodzicielstwo zastępcze to jedna z
najpiękniejszych misji, której może podjąć się człowiek”. Przyłączamy się do listu życząc 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” - rodzinne gry i zabawy
04 czerwca 2018

Galeria

W dniu 25 maja br. odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Rudzkie Warsztatkowo”. Tym razem tematykę
zajęć podyktowali sami uczestnicy Warsztatkowa, którym bardzo przypadły do gustu zajęcia z gier i zabaw z
dziećmi. Na życzenie Warsztatkowiczów asystenci ponownie poprowadzili zajęcia, przedstawiając gry i zabawy,
które nie potrzebują prawie żadnych nakładów finansowych, tylko czas i przestrzeń, dając wiele radości i
pozwalając na przyjemne rodzinne spędzanie wolnego czasu. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się również jak
„odciągnąć” dzieci od telefonów, komputera, telewizji, zachęcając je do udziału w np.: „Kalamburach”.

Wczorajszy Festyn Rodzin Zastępczych - prawdziwa rodzinna radość miłości
30 maja 2018

Galeria

W dniu wczorajszym odbył się XI 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 oraz
Fundacją Ernst & Young.

Festyn odbył się w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny, które w tym roku przebiega  pod hasłem „Rodzina -
radość 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 oraz
Uczniowskiego Klubu Sportowego Capoeiry z Rudy Śląskiej. Dużą popularnością cieszył się pokaz talentów,
podczas którego dzieci z rodzinnej instytucjonalnej pieczy zastępczej prezentowały własnoręcznie wykonane
prace plastyczne, ozdoby wyrzeźbione z owoców i warzyw (sztuka carvingu) oraz pięknie śpiewały piosenki.
Dzieci prezentowały również swoje osiągnięcia w różnych dziedzinach sportu. Na Festynie pojawiły się również
Panie fryzjerki, które ku uciesze dzieci układały im na głowach piękne fryzury. Były też zabawy z animatorami,
przejażdżki na kucyku, dmuchane zamki i zjeżdżalnia oraz trampolina. Można było spotkać kangura, pandę oraz
bałwanka Olafa, który przybył na festyn prosto z Kariny Lodu. W powietrzu, razem z wielobarwnymi bańkami
mydlanymi, unosiła się atmosfera dobrej zabawy, a i pogoda dopisywała. Wszystkim współorganizatorom,
przybyłym gościom, rodzinom zastępczym, a w szczególności dzieciom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. Do
zobaczenia za rok!
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Inspektor Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
25 maja 2018

Od dnia 25 maja br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wyznaczony został Inspektor
Ochrony Danych, którym jest Pani Agnieszka Krause (tel. 32 344 03 00 wew. 376, abi@mops.rsl.pl)

Msza Święta w intencji Mieszkańców Miasta Ruda Śląska
21 maja 2018

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. Pawła Apostoła w Rudzie
Śląskiej– Nowym Bytomiu. Zwieńczeniem obchodów będzie uroczysty koncert, który rozpocznie się przed
kościołem - na placu Jana Pawła II, po zakończeniu nabożeństwa.

Przed nami kolejne – XI Metropolitalne Święto Rodziny!
16 maja 2018

Zapoznaj się z plakatem informacyjnych dotyczącym XI Metropolitalnego Święta Rodziny!...  - plik PDF, rozmiar 0,54MB (nowe
okno)

Przed nami kolejne już, bo XI Metropolitalne Święto Rodziny, które rozpocznie się 19 maja br. Pomysł
Metropolitalnego Święta Rodziny narodził się podczas pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów z
ówczesnym Metropolitą Górnośląskim do Rzymu w 2007 roku. Od tamtego czasu w organizację Święta włączają
się władze samorządowe śląskich miast, parafie, stowarzyszenia, organizacje społeczne, osoby prywatne, całe
rodziny, a także po raz pierwszy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, poprzez organizowanie różnych
inicjatyw, jak np.: przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, panele dyskusyjne, wystawy, wykłady,
kiermasze, konkursy, imprezy sportowe, festyny, czy pikniki.

Współorganizatorem imprez w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny jest również Miasto Ruda Śląska. XI
Festyn Rodzin Zastępczych, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
oraz Olimpiada Radości organizowana przez Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze serce Jezusa” w
ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych (TGON), gdzie koordynatorem TGON również jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, zostały wpisane w harmonogram imprez i odbywać się będą pod
szyldem Metropolitalnego Święta Rodziny. Tegorocznym obchodom przyświeca hasło „Rodzina – Radość
Miłości”.

Zbliża się Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej!
16 maja 2018

Tegoroczne, XV obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych, które w tym roku wpisują się w
Metropolitarne Święto Rodziny, potrwają od 18 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 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.
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Zapoznaj się z plakatem informacyjnych dotyczącym zbliżającego się Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie
Śląskiej!... - plik PDF, rozmiar 0,17MB (nowe okno)

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.

„Rudzkie warsztatkowo” z szefem kuchni
07 maja 2018

Zobacz zdjęcia z „Rudzkie warsztatkowo” z szefem kuchni...

W dniu 27 kwietnia br. odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Rudzkie Warsztatkowo”. Tym razem
uczestnicy mieli możliwość spotkania z szefem kuchni, który zaprezentował warsztatkowiczom, w jaki sposób
można udekorować potrawy. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem osób biorących w nich udział,
ponieważ każdy miał możliwość aktywnego udziału w przygotowywaniu dekoracji potraw, a następnie ich
degustacji. Wiedza zdobyta na warsztatach pozwoliła na poszerzenie umiejętności w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, a w szczególności poszerzanie diety dzieci i wprowadzania nowych potraw oraz
sposobów podawania potraw w sposób zachęcający dzieci do ich spożywania.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością - Sięgnij po sukces
02 maja 2018

Zapoznaj się z plakatem informacyjnych dotyczącym Dnia Osób Niepełnosprawnych - Sięgnij po sukces...  - plik PDF, rozmiar
0,98MB (nowe okno)

Zapoznaj się z ulotką informacyjną dotyczącą Dnia Osób Niepełnosprawnych - Sięgnij po sukces...  - plik PDF, rozmiar 0,27MB
(nowe okno)

W dniu 11 maja br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Chorzów, ul. gen. H. Dąbrowskiego 45 zaprasza osoby
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności na Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizowany pod
hasłem „Sięgnij po sukces”. ZUS organizuje to wydarzenie wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym i
Instytutem Transportu Samochodowego w różnych miastach w całej Polsce. Sprawdź, co się będzie działo w
Twojej okolicy na www.zus.pl/dzienON (nowe okno).

Nasi pracownicy w Rudzkiej Sztafecie 4-godzinnej
02 maja 2018

Zobacz zdjęcia z "Nasi pracownicy w Rudzkiej Sztafecie 4-godzinnej"...

W dniu 28 kwietnia br. w ramach Międzynarodowego Biegu 12-godzinnego, reprezentacja Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej wzięła udział w czterogodzinnej sztafecie. Reprezentowali nas: Aleksandra Majowska, Aneta
Szczepańska, Jarosław Sobota i Mariusz Kalisz. Pomimo wysokiej temperatury nasza reprezentacja z uśmiechem
i determinacją pokonywała kolejne kilometry i zdobyła 4 miejsce. Gratulujemy!
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XI Festyn Rodzin Zastępczych
02 maja 2018

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w XI Festynie dla Rodzin Zastępczych, który odbędzie się w dniu 29
maja br. (wtorek) w godzinach od 16.00 do 19.00 w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w
Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu. Festyn jest zorganizowany w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny. W
ramach festynu przewidziany jest program artystyczny oraz liczne atrakcje dla całej rodziny. Będzie można miło
spędzić popołudnie.

Msza święta w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Miasta Ruda Śląska
30 kwietnia 2018

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.

"Radość dziecka ponad wszystko" – projekt realizowany przez pracowników
socjalnych z Kochłowic i Bykowiny
23 kwietnia 2018

Zobacz zdjęcia z "Radość dziecka ponad wszystko"...

Z początkiem 2018 roku odbywały się spotkania w ramach projektu socjalnego „Radość dziecka ponad
wszystko”. Zajęcia– zorganizowane przez pracowników socjalnych z dzielnic Kochłowice i Bykowina, odbywały
się w Sekcji Pracowników Socjalnych w Kochłowicach. Wzięli w nich udział objęci wsparciem naszego Ośrodka
rodzice wraz z dziećmi z terenu Kochłowic. Uczestnicy zajęć m.in. poprzez własnoręczne wykonywanie
oryginalnych masek karnawałowych oraz pięknych ozdób świątecznych uczyli się współpracy w grupie, rozwijali
wyobraźnię, pomysłowość i zainteresowania, doskonalili sprawność manualną oraz rozwijali umiejętność
skupienia uwagi na zadaniu. Przede wszystkim jednak celem projektu było zwiększenie aktywności dzieci i ich
rodziców poprzez twórcze spędzanie wolnego czasu oraz przeniesienie tego sposobu spędzania czasu wolnego
do domów rodzinnych. Uczestnicy projektu, podeszli do wykonywania zadań z pełnym zaangażowaniem,
mnóstwem pomysłów oraz wielką kreatywnością. Wszyscy dobrze się bawili, a w szczególności dzieci, które były
dumne ze swoich dzieł.

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat. Zbadaj się i zyskaj spokój.
12 kwietnia 2018

Czy Twoja mama zrobiła mammografię?...  - plik PDF, rozmiar 0,27MB (nowe okno)

Czy Twoja żona, partnerka zrobiła mammografię?...  - plik PDF, rozmiar 0,22MB (nowe okno)

Zapoznaj się z plakatem informacyjnych dotyczącym bezpłatnej mammografii...  - plik PDF, rozmiar 0,54MB (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 19 maja br.
w Rudzie Śląskiej przy Urzędzie Miasta, Plac Jana Pawła II 6.
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Wielkanocne „Rudzkie warsztatkowo”
11 kwietnia 2018

Zobacz zdjęcia z Wielkanocne „Rudzkie warsztatkowo”...

W dniu 30 marca br. odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu „Rudzkie Warsztatkowo”. Tym razem zajęcia
związane były z tematem Świąt Wielkanocnych. Wszyscy uczestnicy byli w świątecznych nastrojach i z dużym
zaangażowaniem wykonywali m.in. kartki świąteczne, wielkanocne zajączki oraz koszyczki na pisanki.
Uczestnicy wykazali się zaangażowaniem i kreatywnością. Pod koniec warsztatów każdy z młodszych
uczestników otrzymał niespodziankę – drobny upominek świąteczny. Już wkrótce kolejne spotkania.

„Co w środku piszczy?” w 2018 roku
11 kwietnia 2018

Zobacz zdjęcia z „Co w środku piszczy?” w 2018 roku...

W 2018 roku kontynuujemy spotkania w ramach projektu „Co w środku piszczy?”. Podczas jednego ze spotkań
uczestnicy projektu mieli możliwość zwiedzania dwóch interesujących wystaw w Rudzkim Muzeum Miejskim.
Pierwsza wystawa dotyczyła kolekcji numizmatów, następna modeli wykonanych z zapałek. Wystawy cieszyły się
ogromnym zainteresowanie uczestników, którzy zachwycali się eksponatami i podziwiali precyzyjne wykonanie
przedmiotów z zapałek oraz poznawali proces ich tworzenia. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się
wystawa numizmatów oraz pozyskiwanie monet do kolekcji. Wszystkim podobała się taka forma spędzania
czasu wolnego wspólnie z rodziną. Kolejne spotkania przed nami.

Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
23 marca 2018

Zapoznaj się z plakatem informacyjnym "Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym"...

Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych od 20 marca do 26 kwietnia
2018r. 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.

Kolejna unijna dotacja
22 marca 2018

Czytaj więcej o "Kolejna unijna dotacja"...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej otrzymał dotację na realizację projektu „Ruda Śląska –
nowa szansa”. To już drugie w tym roku dofinansowanie przyznane przez Urząd Marszałkowski tut. Ośrodkowi
na aktywizację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt „Ruda Śląska – nowa szansa” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.

Wartość projektu wynosi: 943 803,61 zł, w tym: wnioskowane dofinansowanie 802 233,07 zł i wkład własny 141
570,54 zł.

Okres realizacji: 1.04.2018 – 31.03.2020
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Nowy rok, nowy projekt
22 marca 2018

Czytaj więcej o "Nowy rok, nowy projekt"...

Zobacz zdjęcia z "Nowy rok, nowy projekt"...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej otrzymał dofinansowanie na realizację projektu
 „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna
integracja, Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych
– ZIT Subregion Centralny.

Wartość projektu wynosi 1 213 829,34 zł, w tym: wnioskowane dofinansowanie 1 153 137,87 zł i wkład
własny 60 691,47 zł.

Okres realizacji: 1.01.2018 – 31.12.2019

To pierwszy tego typu projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, która
zakłada wspólną realizację przedsięwzięć, tzw. „twardych”, czyli infrastrukturalnych i „miękkich” z zakresu
działań społecznych. Jednym z projektów komplementarnych do naszego jest projekt Urzędu Miasta
Ruda Śląska „Rewitalizacja centrum Nowego Bytomia z terenami przyległymi ukierunkowana na nowe
funkcje centro twórcze” (10.3.1 RPO WSL).

Istotą projektu jest animacja społeczności lokalnych na obszarach zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Projekt ma na celu wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności
społecznej członków społeczności (100 osób) zamieszkujących strategiczne obszary rewitalizacji Chebzie
- Nowy Bytom (Kaufhaus) i Nowy Bytom – Wirek ujęte w LPR.

Praca w środowisku zakłada wykorzystanie usług aktywnej integracji, w tym opartych o animację i
samopomoc oraz usług edukacyjnych i prozatrudnieniowych, zmierzających do zniwelowania wysokiego
poziomu deficytów społeczno - zawodowych uczestników/czek projektu i ich otoczenia.
W projekcie zaplanowano działania adekwatne do problemów zidentyfikowanych na obszarach
rewitalizowanych, umożliwiające przywrócenie zdolności do świadomego podejmowania ról społecznych.

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat. Zbadaj się i zyskaj spokój.
19 marca 2018

Zapoznaj się z plakatem informacyjnych dotyczącym bezpłatnej mammografii...  - plik PDF, rozmiar 0,54MB (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 9 kwietnia
br. w Rudzie Śląskiej przy Urzędzie Miasta, Plac Jana Pawła II 6.
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W przyszłość nowych możliwości
15 marca 2018

Zapoznaj się z plakatem informacyjnym "W przyszłość nowych możliwości"...

Regulamin rekrutacji do projektu "W przyszłość nowych możliwości"...  - plik PDF, rozmiar 0,58MB (nowe okno)

Formularz zgłoszeniowy do projektu "W przyszłość nowych możliwości"...  - plik PDF, rozmiar 0,46MB (nowe okno)

Na podstawie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a Śląską Akademią Nauki i
Rozwoju informuję, że od dnia 01.03.2018r. do 31.08.2019r. Śląska Akademia Nauki i Rozwoju realizuje projekt w
ramach poddziałania 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pt.
„W przyszłość nowych możliwości”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i zakłada objęcie wsparciem 24 osób z niepełnosprawnościami z powiatu
gliwickiego, miasta Gliwic, Zabrza i Rudy Śląskiej. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-
zawodowej osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w oparciu o
indywidualną ścieżkę reintegracji poprzedzoną diagnozą potrzeb osób objętych wsparciem oraz podjęcie
zatrudnienia spośród uczestników projektu.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

1. USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI – USŁUGI SPOŁECZNE:
trening motywacyjny,
trening umiejętności społecznych,
indywidualne wsparcie psychologiczno – terapeutyczne.

2. USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI – AKTYWIZACJA ZAWODOWA:
indywidualne doradztwo zawodowe,
akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości,
trening pomocy w poszukiwaniu pracy.

3. USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI – SZKOLENIA ZAWODOWE:
szkolenia/kursy zawodowe.

4. USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI – STAŻ ZAWODOWY:
realizacja stażu zawodowego.

Zapraszamy na warsztaty organizowane przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD)
15 marca 2018

Zapoznaj się z harmonogramem warsztatów kulinarnych, dietetycznych i ekonomicznych...  - plik PDF, rozmiar 0,47MB (nowe
okno)

W ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017
Caritas Archidiecezji Katowickiej organizuje bezpłatne warsztaty kulinarne, dietetyczne i ekonomiczne dla osób
korzystających ze wsparcia Programu. Celem warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w
zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, korzystające z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ
2014 - 2020 proszone są o kontakt z Caritas Archidiecezji Katowickiej – Panem Mateuszem Kołodziejczyk
tel. 32 251 67 22 lub pracownikiem socjalnym w dzielnicy zamieszkania. Szczegółowy harmonogram
warsztatów w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w zajęciach !!!
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Pierwsza pomoc może uratować życie
15 marca 2018

Zobacz zdjęcia z "Pierwsza pomoc może uratować życie"...

W minionym miesiącu odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Rudzkie Warsztatkowo”. Tym razem
uczestnicy projektu mieli możliwość poznania zasad udzielania pierwszej pomocy. Ratownik WOPR, który
prowadził prezentację, omówił zasady postępowania w przypadku omdleń, złamań i zwichnięć, oparzeń,
wstrząsów oraz udarów. Ponadto zaprezentował jak w bezpieczny sposób powinna być ułożona osoba
poszkodowana. Omówiono przebieg resuscytacji. W drugiej części spotkania każdy z uczestników miał
możliwość wykonania resuscytacji na fantomie. Podczas spotkania wszyscy mogli opowiedzieć o własnych
doświadczeniach związanymi z udzieleniem pierwszej pomocy.

Zostań rodzicem zastępczym
1 marca 2018

Zapoznaj się z plakatem informacyjnym "Zostań rodzicem zastępczym"...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej szuka osób, które chcą zostać rodzicami zastępczymi.

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
1 marca 2018

Praktyczny prezent to program adresowany dla młodych dorosłych, którzy są wychowankami Placówek
opiekuńczo-wychowawczych w naszym mieście i w bieżącym roku wchodzą w dorosłość, czyli mają osiemnaste
urodziny. Z tej to okazji 16 solenizantów otrzyma zaproszenia na urodzinowe przyjęcie, na którym zostaną
wręczone Praktyczne prezenty. 
Uroczystość odbędzie się 12 marca 2018 roku o godzinie 18.00 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.
Mamy nadzieję, że osoby, które ofiarowały 1 % z podatku na nasze Stowarzyszenie będą czuły się zadowolone ze
sposobu wydatkowania ich pieniędzy, a młodzi dorośli poczują wsparcie.
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Szkolenie dla Rodzin Zastępczych
26 lutego 2018

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

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ubiegają się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, a także dla rodzin
zastępczych już ustanowionych przez Sąd. Pierwsze spotkanie w tym roku odbędzie się w dniu 2 marca 2018r.
Ponadto przypominamy, że w każdy ostatni czwartek miesiąca począwszy od września do czerwca jest
organizowana Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych CAFE RZ. Wszystkich zainteresowanych integracją ze
środowiskiem rodzinnej pieczy zastępczej zapraszamy na kolejne spotkanie 29 marca 2018 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.

Ciekawe warsztaty dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle
Psychicznie Chorych.
1 marca 2018

Warsztaty...

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rudzie Śląskiej 7 (ul. OMP 3,
uczestniczyły w warsztatach artystycznych „Tworzymy Razem", które odbyły się w dniach 16 i 23 lutego w Filii nr
18 Miejskiej Biblioteki publicznej w Rudzie Śląskiej 6 (ul. 1 Maja 32) .
Na warsztatach można było nauczyć się wielu czynności niezbędnych do tworzenia niepowtarzalnych osobistych
drobiazgów, m.in. ozdobnych pudełek na czekoladę, które ucieszą Panie w Dniu Kobiet.
Uczestniczki warsztatów były dumne ze swoich dzieł, a ich radość – bezcenna.

Impreza profilaktyczno– zdrowotna pn. „DAMA W BIBLIOTECE”
1 marca 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej serdecznie zaprasza do udziału w imprezie
profilaktyczno– zdrowotnej pn. „DAMA W BIBLIOTECE”. 
Będzie to już VII Dzień Otwarty z okazji Dnia Kobiet zorganizowany przez Filię Nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Rudzie Śląskiej. Impreza odbędzie się
w dniu 8 marca 2018r. w godz. 12.00 – 17.30 w Filii Nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej przy ul. 1
Maja 32 (Halemba).
Na specjalnie zorganizowanych stanowiskach prowadzone będą nieodpłatnie: konsultacje, porady, zabiegi w
zakresie dietetyki, kosmetyki i kosmetologii, zdrowego odżywiania oraz medyczne min.: badanie znamion,
słuchu, wzroku, zawartości tlenku węgla w płucach, wydolności płuc, ciśnienia krwi, poziomu glukozy we krwi,
udzielania pomocy przedmedycznej oraz wiele innych atrakcji. Na uczestników czeka także poczęstunek.

Za oknem spore mrozy, ale bezdomni często nie chcą pomocy, jednak są możliwości,
z których warto skorzystać.
1 marca 2018

Zima to najtrudniejszy okres dla osób bezdomnych. W Rudzie Śląskiej są możliwości schronienia się przed
zimnem i mrozem. Działają Noclegownie Miejskie i Ogrzewalnia, a pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej wieczorami odwiedzają miejsca, gdzie mogą przebywać
osoby bez dachu nad głową. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej reagują na
każdą informację o osobie bezdomnej, jednak najważniejszym elementem udzielenia pomocy jest chęć jej
otrzymania i podjęcia współpracy przez osoby potrzebujące. Mimo sporych mrozów część osób bezdomnych nie
chce skorzystać z noclegowni i ogrzewalni. Jednym z problemów może być konieczność przystosowania się do
reguł obowiązujących w miejskich instytucjach oferujących pomoc, ale również silna potrzeba stanowienia i
decydowania o sobie, nawet w sytuacji zagrożenia. Warto jednak skorzystać z pomocy.
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Czytaj więcej...

Zobacz galerię...

Uwaga - realizacja zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 2018
18 stycznia 2018

Z dniem 1 stycznia 2018 roku realizacja zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w
obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego została przekazana Wojewodzie. 
W związku z powyższym na terenie województwa śląskiego sprawy będą realizowane przez:

Śląski Urząd Wojewódzki 
Wydział Polityki Społecznej 
ul. Powstańców 41a, 00-024 Katowice 
tel. (32) 606 33 56 oraz (32) 606 33 65

Nie bądź obojętny na los osoby bezdomnej!
13 lutego 2018

Bezdomnosc...

Zima to najtrudniejszy okres dla bezdomnych, dlatego też, kiedy termometr wskazuje minusowe temperatury,
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej patrolują
wieczorami miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bez dachu nad głową. Podczas kontaktu z bezdomnymi
rozeznawana jest ich sytuacja życiowa oraz proponowana pomoc w postaci schronienia w noclegowni lub
ogrzewalni. W przypadku braku zgody na skorzystanie z takich form wsparcia, pracownicy MOPS rozeznają
zapotrzebowanie na ciepłe ubrania, okrycia itp. i dostarczają niezbędną tym osobom odzież. Jeśli stan zdrowia
wymaga interwencji lekarskiej na miejsce wzywani są ratownicy medyczni. Bezdomni mogą poczęstować się
ciepłą herbatą, którą w termosach dostarczają im strażnicy miejscy. Nie bądź obojętny na los osoby bezdomnej,
nie przechodź bezczynnie obok człowieka śpiącego na ławce - Twoja reakcja może uratować mu życie!

Zwróć uwagę na drugiego człowieka - Twoja reakcja może uratować komuś życie
08 lutego 2018

W związku z okresem zimowym oraz 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. Sławika 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.
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
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Zapoznaj się z plakatem informacyjnym...  - plik PDF (nowe okno)

POLICJA: 997 
STRAŻ MIEJSKA: 986 
SŁUŻBY RATOWNICZE: 112

„Rudzkie warsztatkowo”- gry i zabawy z dzieciństwa
08 lutego 2018

Zobacz zdjęcia z "Rudzkiego warsztatkowa"...

W dniu 26 stycznia odbyły się pierwsze w tym roku zajęcia w ramach projektu „Rudzkie Warsztatkowo”. Nowy
cykl spotkań, już tradycyjnie, rozpoczęły zajęcia odnoszące się do gier i zabaw z dzieciństwa. Ta forma zajęć
cieszy się wyjątkową popularnością wśród uczestników projektu, którzy zaprezentowane gry i zabawy
wykorzystują po to, aby przyjemnie spędzić wolny czas z rodziną. Tym razem przypomnieliśmy sobie bingo oraz
kalambury. Już wkrótce kolejne spotkania.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej poszukuje pracownika na
stanowisko wychowawcy
09 stycznia 2018

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 będziemy kontaktować się telefonicznie, w celu umówienia terminu rozmowy z
Kierownikiem Mieszkań Socjalizacyjnych lub Dyrektorem Ośrodka.

http://www.mops.rsl.pl/images/Plakat_2017.pdf
http://www.mops.rsl.pl/img/warsztatkowo_2018/1.JPG
http://www.mops.rsl.pl/img/warsztatkowo_2018/2.JPG
mailto:sekretariat@opdzir.rsl.pl

	„MOC – E” – spotkanie wigilijne
	Wigilia w pomocy społecznej
	„Rudzkie warsztatkowo” – spotkanie z Mikołajem
	Lady D województwa śląskiego 2018 – Pani Teresa Wilczek
	Dar z serca właścicieli pięknych owczarków niemiecki
	„Rudzkie warsztatkowo” – idą Święta
	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych poszukuje pracowników na stanowisko wychowawcy do pracy w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
	Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat. Zbadaj się i zyskaj spokój
	Dzień Pracownika Socjalnego 2018
	Nie pozostawaj obojętny wobec osób bezdomnych -Twoja reakcja może uratować komuś życie
	„Rudzkie warsztatkowo” z Amazonkami
	„Mam czas rozmawiać” - kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS
	Ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)
	Dzień Pracownika Socjalnego – 21 listopada 2018 roku
	Terminy wypłat świadczeń i zasiłków na nowy okres 2018/2019
	Uwaga – godziny pracy MOPS
	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych poszukuje pracowników na stanowisko wychowawcy do pracy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
	„Rudzkie warsztatkowo” – warto wiedzieć czym można palić w piecu
	Jesienne spotkania z Działem Pieczy Zastępczej
	Szkolenie dla Rodzin Zastępczych i Grupa Wsparcia dla Rodzin Zastępczych
	Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej poszukuje pracownika na stanowisko wychowawcy
	Trwa rekrutacja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego – kierunek Nauki o Rodzinie
	ŚWIADCZENIE „Dobry start”
	Świadczenie wychowawcze 500+
	Świadczenia rodzinne
	Pomoc materialna uczniom
	Fundusz alimentacyjny
	Komunikat w sprawie usługi ePodatki mającej wpływ na termin rozpatrywania wniosków w sprawie świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego
	„Rudzkie warsztatkowo” – profilaktyka uzależnień
	„Dobry start” na stronach Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
	Zobacz jak dowiesz się o przyznaniu świadczenia „Dobry start”
	Powitanie wakacji na Wirku
	Uroczyste poświęcenie kaplicy na osiedlu Kaufhaus
	Wojewódzka akcja „Bezpieczne wakacje 2018”
	Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat. Zbadaj się i zyskaj spokój.
	Medale Prezydenta RP dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
	INFORMACJA DOTYCZĄCA WPROWADZENIA ZMIAN W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA
	Świetlandia 2018
	Kolejne samochody dla osób niepełnosprawnych
	Minął kolejny Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych!
	30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego
	„Rudzkie warsztatkowo” - rodzinne gry i zabawy
	Wczorajszy Festyn Rodzin Zastępczych - prawdziwa rodzinna radość miłości
	Inspektor Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
	Msza Święta w intencji Mieszkańców Miasta Ruda Śląska
	Przed nami kolejne – XI Metropolitalne Święto Rodziny!
	Zbliża się Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej!
	„Rudzkie warsztatkowo” z szefem kuchni
	Dzień Osób z Niepełnosprawnością - Sięgnij po sukces
	Nasi pracownicy w Rudzkiej Sztafecie 4-godzinnej
	XI Festyn Rodzin Zastępczych
	Msza święta w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Miasta Ruda Śląska
	"Radość dziecka ponad wszystko" – projekt realizowany przez pracowników socjalnych z Kochłowic i Bykowiny
	Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat. Zbadaj się i zyskaj spokój.
	Wielkanocne „Rudzkie warsztatkowo”
	„Co w środku piszczy?” w 2018 roku
	Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
	Kolejna unijna dotacja
	Nowy rok, nowy projekt
	Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat. Zbadaj się i zyskaj spokój.
	W przyszłość nowych możliwości
	Zapraszamy na warsztaty organizowane przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
	Pierwsza pomoc może uratować życie
	Zostań rodzicem zastępczym
	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
	Szkolenie dla Rodzin Zastępczych
	Ciekawe warsztaty dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych.
	Impreza profilaktyczno– zdrowotna pn. „DAMA W BIBLIOTECE”
	Za oknem spore mrozy, ale bezdomni często nie chcą pomocy, jednak są możliwości, z których warto skorzystać.
	Uwaga - realizacja zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 2018
	Nie bądź obojętny na los osoby bezdomnej!
	Zwróć uwagę na drugiego człowieka - Twoja reakcja może uratować komuś życie
	„Rudzkie warsztatkowo”- gry i zabawy z dzieciństwa
	Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej poszukuje pracownika na stanowisko wychowawcy

