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DZIECIĄTKO NA KAUFHAUSIE

W ramach projektu systemowego „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” (realizatorem jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej) realizowany jest Program Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus, 
w ramach którego zorganizowana była zbiórka świąteczna „Sprawmy by każdy dostał prezent pod
choinkę”, do której chętnie przyłączyli się pracownicy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej oraz sponsorzy:
PPU BUDOMONT-7 Sp. z o. o. z Rudy Śląskiej (ul. Kardynała A. Hlonda 50), GPUPH RUDEX Sp. J. z Rudy
Śląskiej (ul. 1-go Maja 241),TESCO Polska Sp. z o. o. z Rudy Śląskiej (ul. 1-go Maja 370a), sklep „To tu
super” z Rudy Śląskiej (ul. Niedurnego 45), Market „Łukasz” z Rudy Śląskiej (ul. Pokoju 14), Ilona
Jarocka i Jacek Jarocki MAJSTER PLUS S. C. z Rudy Śląskiej (ul. Pocztowa 5) oraz HiCopy Polska Sp. z o.
o. z Katowic. Wszystkim darczyńcom i sponsorom z całego serca dziękujemy, 
bo to właśnie dzięki nim w dniu 23 grudnia 2008r. o godz. 10.00 w Świetlicy PAL (ul. Niedurnego 107)
zorganizowane zostanie DZIECIĄTKO NA KAUFHAUSIE, które przyniesie świąteczne prezenty dla małych
mieszkańców Kaufhausu.

--------------------------------------------------------------------------------

JASEŁKA

Dzieci, młodzież i osoby dorosłe zamieszkujące osiedle Kaufhaus w Nowym Bytomiu wystąpiły w
Jasełkach w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus (spotkania edukacyjno
kulturalne o charakterze muzycznym. Prapremiera przedstawienia miała miejsce w dniu 15 grudnia
2008r. o godzinie. 13.00 w siedzibie MPGK Sp. z o. o. w Świętochłowicach (ul. Łagiewnicka 73),
natomiast premiera odbyła się w dniu 18 grudnia 2008r. o godzinie 10.00 w Miejskim Centrum Kultury
im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej, ul. Niedurnego 69.

czytaj więcej...
--------------------------------------------------------------------------------

BOŻE NARODZENIE W POMOCY SPOŁECZNEJ - "ABY NIKT NIE CZUŁ SIĘ SAMOTNY"

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny – czas miłości, radości, wspólnego przebywania z bliskimi i
cieszenia się ich obecnością. Dla wielu jednak osób jest to okres, w którym bardziej niż kiedykolwiek
doświadczają samotności. To właśnie z myślą o nich w okresie przedświątecznym i świątecznym
zorganizowane zostaną spotkania wigilijne dla bezdomnych, ubogich i samotnych mieszkańców Rudy
Śląskiej. 

czytaj więcej...
--------------------------------------------------------------------------------

KONCERT POETYCKI "JESIENNE NASTROJE"

W dniu 14 grudnia 2008r. o godzinie 1800  w Domu Katechetycznym Parafii pw. Św. Józefa w Rudzie
Śląskiej przy ul. Piastowskiej 25+ odbędzie się Koncert Poetycki „Jesienne Nastroje” w wykonaniu
młodzieży Klubów Młodzieżowych Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza oraz ich przyjaciół – WSTĘP
WOLNY. Po koncercie odbędzie się kiermasz świąteczny. Gorąco zachęcamy do uczestniczenia w tym
wydarzeniu kulturalnym oraz do zapoznania się z plakatem, na którym znajdą Państwo szczegółowe
informacje dotyczące tegoż Koncertu.

ZOBACZ PLAKAT

--------------------------------------------------------------------------------

"NIEBIESKI MIKOŁAJ"

Niezwykła niespodzianka spotkała 20 małych mieszkańców Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie
Śląskiej-Wirku. W dniu 05 grudnia br. Wolontariusze z organizacji GE Volunteers działającej w ramach GE
Money Banku, przebrani w stroje pomocników Św. Mikołaja zorganizowali dla dzieci świąteczne przyjęcie
z wieloma atrakcjami.

czytaj więcej...
--------------------------------------------------------------------------------
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Z LAPONII NA KAUFHAUS

W minioną sobotę świetlicę Programu Aktywności Lokalnej w Kaufhausie odwiedził nie kto inny 
ale sam Św. Mikołaj. Sanie gościa z Laponii podjechały na ul. Niedurnego o godz. 10 rano. Na gościa z
Laponii czekało w świetlicy około 90 osób, z czego większość stanowili najmłodsi mieszkańcy Osiedla

czytaj więcej...
--------------------------------------------------------------------------------

PODZIĘKOWANIA

Wolontariuszom z GE Money Bank – pomocnikom Św. Mikołaja
za zorganizowanie Mikołajek w ramach projektu 
„Niebieski Mikołaj” dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej, za
okazane serce i troskę o naszych milusińskich
z całego serca dziękujemy

Dyrekcja i pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej

--------------------------------------------------------------------------------

W POEZJI - UŚMIECH DZIECKA

Pani Janina Żoch (Jana) – uczestniczka Programu Aktywności Lokalnej będąca mieszkanką Kaufhausu
postanowiła, w atmosferze zbliżających się Świąt – jako Święty Mikołaj, wierszem wyrazić podziękowania
wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że dzieci na Kaufhausie mają uśmiechnięte buzie.
Zapraszamy do przeczytania tego pełnego optymizmu wiersza.

czytaj więcej...
--------------------------------------------------------------------------------

"SERCE PEŁNE DOBRA"

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej mieli przyjemność uczestniczyć w
kolejnej edycji integracyjnej imprezy kulturalnej „Serce Pełne Dobra” zorganizowanej w dniu 4 grudnia
2008 roku przez Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Miejskim Centrum
Kultury im. Henryka Bisty. Honorowy patronat nad tą imprezą objął Dyrektor Caritas Archidiecezji
Katowickiej ks. prałat dr. Krzysztof Bąk.

czytaj więcej...

--------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE STUDYJNE W RAMACH PROMOWANIA DOBRYCH PRAKTYK

Informujemy, że dnia 3 grudnia 2008r. w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rudzie Śląskiej o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie studyjne zorganizowane przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

czytaj więcej...

--------------------------------------------------------------------------------

KOPCIUSZEK PO RAZ DRUGI

Po raz kolejny pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej oraz pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas Archidiecezji Katowickiej
Ośrodka Convivo - Żyć Wspólnie wystawili przedstawienie „Kopciuszek” według pomysłu Pani Moniki
Czoik. Za aktywny współudział w przedstawieniu z całego serca dziękujemy Pani Annie Morajko oraz
dzieciom i młodzieży z Zespołu Wokalnego przy Amatorskim Teatrze „Pierrot”, a także Panu Grzegorzowi
Gros, którzy czuwał nad oprawą muzyczną przedstawienia.

czytaj więcej...
--------------------------------------------------------------------------------

PODZIĘKOWANIA

Wszystkim, którzy z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 
złożyli nam wyrazy wdzięczności i uznania oraz docenili wysiłek i zaangażowanie w pełnienie
ważnej roli społecznej
z całego serca dziękujemy

Dyrekcja i pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej

 

--------------------------------------------------------------------------------

WYRÓŻNIENI HONOROWĄ ODZNAKĄ"ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZCTWA ŚLĄSKIEGO"

Podczas piątkowych uroczystości obchodzonych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Pracownika Socjalnego (21
listopad 2008r.) Wiceprzewodnicząca Kapituły Odznaczenia – Pani Barbara Dworak wręczyła Pani
Grażynie Dziedzic, Pani Bogdanie Malara oraz pośmiertnie – Panu Marianowi Dąbrowskiemu Honorową
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Odznakę „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.

czytaj więcej...
--------------------------------------------------------------------------------

SZCZEGÓLNE WYRÓŻNIENIE DLA PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
 

„Jestem (…) skłonna do zadumy i pochylenia się nad losem innych ludzi.”

Podczas corocznych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Pracownika Socjalnego połączonych z III modułem
konferencji „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”, która odbyła się w Miejskim Centrum Kultury im.
Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej w dniu 21 listopada b.r., pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rudzie Śląskiej szczególnym wyróżnieniem uhonorowali Prezydenta Miasta Andrzeja Stanię.

czytaj więcej...
--------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Co roku w dniu 21 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Pracownika Socjalnego. Pracownicy
naszego Ośrodka wraz z zaproszonymi gośćmi uroczystości związane ze swoim świętem połączyli z
udziałem w trzecim module konferencji „Pracownik socjalny w Unii Europejskiej” (poprzednie moduły
konferencji odbyły się w dniach 7 i 12 listopada b.r.) organizowanej w ramach organizowaną w ramach
projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej...
--------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCJA "PRACOWNIK SOCJALNY W UNII EUROPEJSKIEJ"

Każdego roku w Polsce w dniu 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, który
wprowadziła ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r. W ramach świątecznego charakteru
tego dnia, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej obchody połączą z
konferencją roboczą pt. „Pracownik Socjalny w Unii Europejskiej” organizowaną w ramach projektu „Ruda
Śląska – szansą dla wszystkich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Konferencja odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 10.00 w Miejskim Centrum
Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.

pobierz program konferencji

czytaj więcej...
--------------------------------------------------------------------------------

SPACERKIEM PO KAUFHAUSIE

W ramach realizowanego przez tut. Ośrodek projektu systemowego „Ruda Śląska – szansą dla
wszystkich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, dnia 23 października odbyła się impreza o charakterze integracyjnym dla uczestników
Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus.

czytaj więcej...
--------------------------------------------------------------------------------

POŻEGNANIE PIELGRZYMUJĄCYCH DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

W poniedziałek 20 października w  kaplicy Ośrodka „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej -
Halembie odbyła się msza święta w intencji rodzin ofiar wypadków w KWK „Halemba” i hali
Międzynarodowych Targów Katowickich.

czytaj więcej...
--------------------------------------------------------------------------------

MOPS WYRÓŻNIONY PRZEZ KAPITUŁĘ NAGRODY "UBI CARITAS"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej został wyróżniony przez Kapitułę Nagrody "Ubi
Caritas" w kategorii współpraca z Caritas, przyznawanej przez Caritas Polska, za działalność na polu
charytatywnym. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie w dniu 04
października 2008 roku. W uroczystości udział wzięli m. in. Prezydent Caritas Europa ks. prał. Erny
Gillen, dyrektor Caritas Polska ks. dr Marian Subocz oraz ks. abp. Kazimierz Nycz Metropolita
Warszawski.

czytaj więcej...
--------------------------------------------------------------------------------

WYJAZDOWE ZAJĘCIA REHABILITACYJNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej projektu "Ruda
Śląska - szansą dla wszystkich" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dnia 29 września 2008r. do Krynicy - Zdrój wyjechała 27-osobowa grupa osób
niepełnosprawnych.

czytaj więcej...
--------------------------------------------------------------------------------

WYCHOWAWCY WSPÓLNIE KOLĘDOWALI
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Do niecodziennego spotkania doszło w dniu 16 stycznia 2009r. Na pierwszym wspólnym kolędowaniu
zebrali się wychowawcy z wszystkich rudzkich placówek, które na co dzień służą najbardziej
pokrzywdzonym przez los dzieciom. Spotkanie zoorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Św. Filipa
Nereusza.

czytaj więcej...
--------------------------------------------------------------------------------

PREZYDENT I POLSCY BEATLESI NA KAUFHAUSIE

Mocne uderzenie lat sześćdziesiątych, wspaniałe prezenty ufundowane przez Prezydenta Andrzeja Stanię,
konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji - to wszystko miało miejsce w sobotę 20 września na
osiedlu Kaufhaus. (22-09-2008)

czytaj więcej...
--------------------------------------------------------------------------------

INTERPRETACJA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE PROBLEMATYKI
PRZYMUSOWEGO ODBIERANIA OSÓB MAŁOLETNICH UMIESZCZANYCH W PLACÓWKACH
OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

(08-09-2008)

zobacz interpretację

--------------------------------------------------------------------------------

PREZENTACJA KAUFHAUS

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami Kaufhaus. (05-08-2008)

część pierwsza

część druga

część trzecia

--------------------------------------------------------------------------------

PÓŁMETEK PROJEKTU SYSTEMOWEGO
"RUDA ŚLĄSKA - SZANSĄ DLA WSZYSTKICH"

Mimo wakacyjnej pory, która kojarzy się z wypoczynkiem i wakacjami, uczestnicy projektu "Ruda Śląska
- szansą dla wszystkich" z zaangażowaniem uczestniczą w kursach prowadzonych na terenie miasta oraz
w zajęciach wyjazdowych. (25-08-2008)

Jak pisaliśmy parę tygodni temu, pod koniec lipca b.r. cztery grupy uczestników ukończyły cykl zajęć w
Klubie Integracji Społecznej naszego Ośrodka i podjęły kursy w zawodach: pomoc kuchenna, brukarz,
sprzątaczka i szwaczka - praczka (łącznie 37 osób) organizowanych przez Centrum Kształcenia
Praktycznego w Rudzie Śląskiej. W okresie od 10 - 21 sierpnia kolejna grupa dzieci, których opiekunowie
uczestniczyli w kursach, wyjechała na kolonie wypoczynkowe do Jastrzębiej Góry.

Młodzież w wieku 15-25 oraz osoby opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny
zastępcze uczestniczyła w kursie o specjalności stylistka z elementami wizażu oraz w kursie prawa jazdy
kat. B i C (w sumie 54 osoby). Ponadto 36 - osobowa grupa młodzieży uczestniczyła w dniach od 4 do 15
sierpnia w Krościenku nad Dunajcem w wyjazdowych treningach kompetencji i umiejętności społecznych,
które obejmowały m.in. zajęcia z zakresu zdrowego stylu życia, efektywnej komunikacji oraz
eliminowania przemocy i agresji. Wyjazd na zlecenie Ośrodka zorganizowało Stowarzyszenie Świętego
Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.

Nabrała również tempa realizacja podjętego w czerwcu b.r. Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla
Kaufhaus. Poza wyposażeniem pomieszczenia przy ul. Niedurnego 107 dla pracowników socjalnych i
uczestników Programu, kontynuowane są zajęcia w KIS Ośrodka cykliczne spotkania edukacyjno -
kulturalne, m.in. zajęcia plastyczne i muzyczne, w których bierze udział stale ok. 50 osób. W ostatnich
dniach rozpoczęły się również prace społecznie użyteczne wykonywane przez mieszkańców osiedla.
Grupa najbardziej aktywnych mieszkańców podjęła się prac związanych 
z porządkowaniem terenów zielonych. W najbliższym czasie wykonane zostaną drobne prace remontowe
i malowanie klatek schodowych, wykonanie i ustawienie ławek w parku oraz zbudowanie piaskownic na
terenie osiedla.

W związku z dużym zapotrzebowaniem, w dalszym ciągu prowadzona jest również 
w sekcji pracowników socjalnych przy ul. Niedurnego 107 zbiórka sprawnego sprzętu, odzieży i zabawek
dla potrzeb projektu. Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w
zbiórce.

Wszelkie informacje na temat zbiórki można uzyskać pod numerami telefonów: 511 365 040 i
511 364 532.

--------------------------------------------------------------------------------

WRĘCZONO KLUCZE DO KOLEJNYCH MIESZKAŃ SOCJALNYCH

Poczucie bezpieczeństwa związane z posiadaniem domu - miejsca, do którego wracamy i na którym
skupia się większość naszych działań - należy do elementarnych potrzeb każdego człowieka. Dzięki
projektowi "Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego" oraz zaangażowaniu wielu
ludzi udało się zapewnić tę potrzebę kolejnym sześciu rudzkim rodzinom. (21-08-2008)
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W dniu 21 sierpnia w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach uroczyście wręczono klucze do 6 kolejnych
mieszkań osobom, które same uczestniczyły w ich remoncie. Pierwsze 4 mieszkania zostały oddane na
przełomie lutego i marca bieżącego roku. Uczestników projektu (osoby samotne i rodziny wielodzietne)
wytypowano spośród klientów naszego Ośrodka, którzy podjęli współpracę i podpisali kontrakt socjalny.

Osoby, które zamieszkają w oddanych mieszkaniach realizowały wcześniej kontrakt socjalny wraz z
treningami w prowadzeniu gospodarstwa domowego, lub przystąpiły do programu wychodzenia z
bezdomności. Projekt skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych bezdomnością i osób bezdomnych,
które złożyły wniosek o przydział lokalu socjalnego. Beneficjenci to osoby bezrobotne zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej, które ukończyły kurs pomocnika budowlanego
prowadzony przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej.

Projekt "Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego" realizowany jest od ubiegłego
roku m.in. dzięki środkom z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które przeznaczyło na jego
realizację kwotę 100 000zł oraz środków naszego miasta. Ponadto realizacja nie byłaby możliwa bez
inicjatywy Prezydenta Miasta Ruda Śląska Andrzeja Stani i współpracy takich miejskich instytucji jak
Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Centrum Kształcenia
Praktycznego.

--------------------------------------------------------------------------------

ZAKOŃCZENIE PIERWSZYCH KURSÓW W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO 
"RUDA ŚLĄSKA - SZANSĄ DLA WSZYSTKICH"

Projekt systemowy "Ruda śląska - szansą dla wszystkich", który współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007
- 2013 ma na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Drugim źródłem finansowania projektu w ramach wkładu własnego są środki z budżetu Miasta Ruda
Śląska i Funduszu Pracy na finansowanie prac społecznie użytecznych. (30-07-2008)

W dniach 24 i i 25 lipca zakończyły się 6-tygodniowe szkolenia dla trzech grup w następujących
zawodach: pomoc kuchenna, szwaczka - praczka oraz pracownik gospodarczy (z obsługą sprzętu
gospodarczego).

W wyżej wymienionych kursach brały udział również osoby niepełnosprawne. Zajęcia odbywały cztery
razy w tygodniu i trwały sześć godzin, co w sumie dało w ciągu 6 tygodni 140 godzin szkolenia (w tym 40
godzin zajęć praktycznych). Celem szkolenia było m.in. przygotowanie osób bezrobotnych w obszarze
prac gospodarczych i ogrodniczych. Zajęcia praktyczne były realizowane na terenie Szpitala Miejskiego w
Rudzie Śląskiej - Bielszowicach. Dzięki uczestnikom kursu swoje oblicze odsłoniła m.in. zarośnięta
chwastami i zapomniana kapliczka, która na powrót pozwala pacjentom w czasie spaceru po szpitalnym
parku w ciszy i skupieniu oddać się modlitwie. Beneficjenci ostateczni tego kursu zadbali również o
pobliskie trawniki, krzewy i ścieżki, które odzyskały walory estetyczne, czego efekty zobaczyć możemy
na zdjęciach zamieszczonych poniżej artykułu. Ostatni dzień trwania kursu był też okazją do
wzruszających momentów, w których beneficjenci podziękowali instruktorom w formie wspólnie
odśpiewanej - specjalnie przygotowanej na tę okazję - piosenki.

W chwili obecnej trwają również kursy w zawodach: sprzątaczka, brukarz, zbrojarz. Ponadto młodzież w
wieku 15 - 25 lat oraz osoby opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze
uczestniczą w kursie prawa jazdy kat. B i kursi o specjalności: stylistka (z elementami wizażu).

Bardzo miłym akcentem kończących się kursów są pozytywne wypowiedzi zarówno instruktorów
zawodowych - którzy prowadzili kursy, jak i uczestników, którzy naukę zawodu rozpoczęli po przejściu
cyklu zajęć w Klubie Integracji Społecznej MOPS w Rudzie Śląskiej. Zadowolenie z uzyskania nowych
kompetencji jest istotnym krokiem na drodze do usamodzielnienia się bezrobotnych oraz szansą na
wejście na rynek pracy z nowymi doświadczeniami.

--------------------------------------------------------------------------------

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW "PIKNIKU Z GRILLOWANIEM"

Podziękowania dla sponsorów "Pikniku z Grillowaniem". (25-07-2008)

Serdeczne podziękowania dla sponsorów, dzięki którym "Piknik z Grillowaniem" dla dzieci i ich opiekunów
z 2 mieszkań rodzinkowych OPDiR w Bielszowicach odbył się w tak miłej atmosferze:

1. Związku Górnośląskiego, Koło Wirek/ Czarny Las/ Bielszowice,

2. Piekarni - Cukierni M. A. Budny w Rudzie Śląskiej 11, ul. Kokota 148,

3. Sklepu wielobranżowego MARDEN w Rudzie Śląskiej 11, ul. Bielszowicka 114,

4. Firmy TAPAL Sp. z o. o w Katowicach, ul Sienna 7,

5. Rodzinnych Ogródków Działkowych "Zorza" w Rudzie Śląskiej 11 ul. Gęsia,

6. Funkcjonariuszy Komisariatu IV Policji w Rudzie Śląskiej,

7. Firmy WAKPOL, w Rudzie Śląskiej 11, ul. Chroboka 36

8. Sklepu spożywczego "Żabka" w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 151

DZIĘKUJEMY!



--------------------------------------------------------------------------------

16 DZIECI WYJECHAŁO NA KOLONIE DO JASTRZĘBIEJ GÓRY

Wakacje to przede wszystkim czas na zabawę i odpoczynek dla najmłodszych, którzy powinni nabrać sił
przed kolejnym rokiem szkolnym. Jest to również okazja do tego, aby rodzice mogli uczestniczyć w
szkoleniach, kiedy ich pociechy wypoczywają pod okiem doświadczonych opiekunów. (24-07-2008)

W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej projektu
systemowego "Ruda Śląska - szansą dla wszystkich" współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 24 lipca 2008r. szesnastoosobowa grupa dzieci
wyjechała na kolonie letnie do Ośrodka Kolonijnego "Meduza" w Jastrzębiej Górze, gdzie spędzą miło
czas przez kolejne 10 dni. Wyjazd jest formą zabezpieczenia dzieci, których rodzice uczestniczą w tym
czasie w projekcie.

--------------------------------------------------------------------------------

PIKNIK Z GRILLOWANIEM

Sezon letni sprzyja spotkaniom organizowanym pod gołym niebem. Oprócz masowych imprez i festynów
bardzo dobrą okazją do spędzenia kilku godzin na świeżym powietrzu i w dobrym towarzystwie są
pikniki. (2008-07-24)

Do tej formy spędzenia popołudnia i wieczoru postanowili zachęcić pracownicy socjalni Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, Dzielnicowy Komisariatu IV Policji oraz
Prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych "Zorza", którzy zorganizowali piknik na terenie ogródków
działkowych.

W dniu 24 lipca o godzinie 17 odbędzie się piknik zorganizowany dla dwudziestu dzieci i ich opiekunów z
dwóch mieszkań rodzinkowych Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie działających na terenie Bielszowic.
W programie przewidziano poczęstunek przy wspólnym grillu, gry, zabawy i konkursy z nagrodami.
Podsumowaniem pikniku będzie dyskoteka zorganizowana dla wszystkich zaproszonych gości.

 

--------------------------------------------------------------------------------

ZBIÓRKA SPRAWNEGO SPRZĘTU I ODZIEŻY W RAMACH PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

(21-07-2008)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rudzie Śląskiej organizuje zbiórkę sprawnego sprzętu (rowery,
hulajnogi, wrotki, rolki, deskorolki, klocki, puzzle, piłki, maskotki, książki dla dzieci i dorosłych, gry
planszowe i komputerowe) oraz odzieży, posegregowanej wg rozmiarów, ewentualnie wg wieku dziecka.
Przedmioty te będą wykorzystane przez Ośrodek w ramach Programu Aktywności Lokalnej,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizowanym projektem
systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII Promocja Integracji
Społecznej.

Odbiór zebranych rzeczy planowany jest w siedzibie pracowników socjalnych przy ulicy Niedurnego 107
(pomieszczenie pomiędzy delikatesami a sklepem meblowym) w dniach: 23 i 24 lipca 2008
w godz. 15.00 - 18.00; oraz w dniu 25 lipca w godz. 8.00 - 12.00. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerami telefonów: 511 365 040 oraz 511 364 532.

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W ZBIÓRCE WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA!

--------------------------------------------------------------------------------

WSPÓŁPRACA NAGRODZONA PRZEZ MINISTERSTWO

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nagrodziło program zgłoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej: "Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach
społecznie użytecznych lub robotach publicznych". (15-07-2008)

Znalezienie się w gronie laureatów konkursu, a co za tym idzie - przyznanie dotacji w wysokości 100 000
złotych jest potwierdzeniem dobrej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Wydziałem Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska, MPGM Sp. z o.o., Powiatowym Urzędem
Pracy, Centrum Kształcenia Praktycznego, oraz dwoma rudzkimi przedsiębiorstwami budowlanymi.

Zgodę na przystąpienie do programu wyraził Prezydent Miasta Ruda Śląska, Andrzej Stania, który polecił
wytypowanie z zasobów miasta 10 lokali przeznaczonych do remontu. Beneficjentami ostatecznymi
nagrodzonego programu są osoby bezdomne oraz zagrożone eksmisją z terenu miasta. Nagrodzony
program stanowi kontynuację działań zapoczątkowanych w ubiegłym roku projektem "Prace społecznie
użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego", który znalazł się w dziesiątce najefektywniejszych i
najciekawszych inicjatyw projektowych, nagrodzonych przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej



Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Idea programu zawiera się w kierowaniu osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością na zajęcia
Klubu Integracji Społecznej, a następnie udziału w kursach przygotowujących uczestników do remontu i
adaptacji na mieszkania socjalne lokali z zasobów miasta. Uczestnicy projektu w ten sposób sami
remontują lokale, w których później będą mogli zamieszkać. Dodatkową korzyścią z udziału
w projekcie jest fakt, iż najlepiej przygotowani i wyszkoleni uczestnicy mają szanse znalezienia
po remoncie zatrudnienia w jednym z rudzkich przedsiębiorstw budowlanych.

--------------------------------------------------------------------------------

MOPS W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PO RAZ KOLEJNY WYRÓŻNIONY PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I
POLITYKI SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej po raz kolejny został wyróżniony przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w konkursie na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki
nad dzieckiem i rodziną. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku przez Ministerstwo możliwa będzie w
tym roku kontynuacja zajęć w grupach profilaktyczno - rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym,
które prowadzone są od września 2007r. (25-06-2008)

 

Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły w tym roku 534 wnioski konkursowe. Przy ocenie
wniosków brano pod uwagę innowacyjność projektów, uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego,
zgodność z programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, prawidłowość
kalkulacji kosztów. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał dotację najlepszym projektom.

Wniosek zgłoszony przez Miasto Ruda Śląska otrzymał dotację Ministra w wysokości 72 000 zł; pozostałe
środki na realizację zadania zabezpieczy gmina Ruda Śląska. Poza dotacją, naszemu miastu przyznano
wyróżnienie w wysokości 12 000 zł.

Głównym celem prowadzenia grup jest wspieranie dzieci z rodzin problemowych, które do tej pory ze
względu na wiek nie były objęte pomocą świetlic. Mowa tu o dzieciach w wieku od 3 do 5 lat, których
domy rodzinne nie zapewniają im odpowiednich warunków rozwojowych. Dzieci z takich rodzin cechuje
silne poczucie lęku, zagubienie, bezradność i nieumiejętność przystosowania się, nie posiadają
podstawowych umiejętności samoobsługi, co powoduje w dalszych latach życia problemy
z nauką, z prawidłowym funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej oraz zwiększoną podatność na
wszelkiego rodzaju uzależnienia. Nie kwalifikują się one także do przedszkoli integracyjnych, ponieważ
nie można w ich wypadku orzec o niepełnosprawności. Występują u nich zaburzenia
w rozwoju fizyczno-ruchowym, intelektualnym i społecznym.

--------------------------------------------------------------------------------

 

KONFERENCJA "RUDA ŚLĄSKA - SZANSĄ DLA WSZYSTKICH"

 

W dniu 27 czerwca w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach odbędzie się organizowana przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konferencja promująca projekt systemowy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej "Ruda Śląska - szansą dla wszystkich" realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1. (23-
06-2008)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w kwietniu b.r. przystąpił do realizacji projektu
systemowego "Ruda Śląska - szansą dla wszystkich" o wartości 2 767 463 zł. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytetu VII Promocja
integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Jego wdrażanie polega
na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych w stosownych ustawach, m.in. ustawy o
pomocy społecznej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o
przeciwdziałaniu narkomanii, o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Jest to dofinansowanie systemowe, a nie w drodze konkursu.

Projekt ten finansowany jest z dwóch źródeł - z dotacji rozwojowej otrzymywanej w formie zaliczki z
budżetu samorządu województwa oraz w ramach wkładu własnego - ze środków budżetu Miasta Ruda
Śląska i Funduszu Pracy na finansowanie prac społecznie użytecznych. Posiadanie wkładu własnego jest
warunkiem koniecznym, stanowi 10,5% wartości projektu i wynosi 290 583,62 zł.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej klientów pomocy
społecznej na terenie Miasta Ruda Śląska.

Do celów szczegółowych należą m.in. uzyskanie/podniesienie kwalifikacji zawodowych dających realne
szanse na zatrudnienie oraz nabycie/podniesienie umiejętności społecznych, a w tym wzrost umiejętności



komunikacji interpersonalnej, wzrost motywacji do zmiany stylu życia itp.

W projekcie uczestniczą osoby korzystające z pomocy tut. Ośrodka - mężczyźni i kobiety w wieku
produkcyjnym oraz młodzież. Grupy docelowe stanowią osoby bezrobotne, poszukujące pracy i nie
pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej, osoby niepełnosprawne, osoby
opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze oraz młodzież w wieku 15 - 25 lat
pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warunkiem uczestnictwa w projekcie
jest chęć zmiany swojej sytuacji na rynku pracy lub podniesienia własnych kompetencji.

 

W ramach projektu Ośrodek podejmuje działania w dwóch kierunkach:

Działania w zakresie rozwoju form aktywnej integracji

Działania te realizowane są przy pomocy kontraktu socjalnego (z osobami bezrobotnymi),
Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (z usamodzielnianymi wychowankami) i umowy (z osobami
niepełnosprawnymi) oraz Programu Aktywności Lokalnej opracowanego dla mieszkańców Osiedla
Kaufhaus. W każdym przypadku jest to pisemna umowa pomiędzy uczestnikiem projektu a pracownikiem
socjalnym. Ma ona na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby
znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Przewiduje wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwość
przyznania zasiłków i pomocy w naturze, prowadzenie pracy socjalnej i stosowanie instrumentów
aktywnej integracji, do których należą m.in. uczestnictwo w cyklach zajęć Klubu Integracji Społecznej,
udział w pracach społecznie użytecznych, skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia
kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, kształcenia ustawicznego lub zajęć szkolnych
związanych z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego, organizowanie
i finansowanie uczestnictwa w ośrodkach wsparcia dziennego - świetlicach i klubach,
w grupach samopomocowych, treningach kompetencji i umiejętności społecznych, organizowanie i
sfinansowanie pobytu dzieci w zorganizowanych formach wypoczynku, finansowanie poradnictwa
specjalistycznego, skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych i specjalistycznych w związku z
możliwością podjęcia zatrudnienia i in.

W ramach projektu opracowano Program Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus. Tutejszy Ośrodek
prowadzi działania o charakterze środowiskowym na rzecz aktywizacji mieszkańców Osiedla mających na
celu zapewnienie współpracy instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia ich potrzeb. W ramach
programu przewiduje się m.in. zainicjowanie grup samopomocowych, zorganizowanie festynu
rodzinnego, prac społecznie użytecznych na rzecz osiedla oraz cyklicznych zajęć edukacyjno-kulturalnych
(plastycznych, muzycznych, fotograficznych i in.) zmierzających do integracji społeczności Kaufhausu i
zmiany negatywnego wizerunku Osiedla.

Działania w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Przystąpienie do realizacji projektu wymagało zorganizowania Biura Projektu, w tym zatrudnienia
koordynatora projektu, pracownika ds. monitoringu i promocji projektu, pracownika ds. obsługi
merytorycznej Programu Aktywności Lokalnej oraz pracownika obsługi biura projektu, a także
zatrudnienia 11 pracowników socjalnych. Działania w tym zakresie stworzyły również możliwość
wyposażenia stanowisk pracy nowo zatrudnionych pracowników, wyposażenie siedziby Programu
Aktywności Lokalnej i przeprowadzenia prac adaptacyjnych na terenie Ośrodka celem usprawnienia
realizacji projektu. W efekcie przewidziano zakup m.in. komputerów oraz drukarek, kserokopiarek oraz
innych urządzeń i mebli biurowych.

Uzyskane dofinansowanie umożliwia zorganizowanie działań, które w efekcie przyczynią się do poprawy
umiejętności komunikacyjnych uczestników projektu, wzrostu ich samooceny i motywacji do zmiany
dotychczasowego stylu życia. Pozwolą na zwiększenie wiedzy o rynku pracy i sposobach poruszania się
po nim, umożliwiając im jednocześnie powrót na rynek pracy.

Przystąpienie do realizacji projektu jest wielkim przedsięwzięciem wymagającym reorganizacji pracy
całego Ośrodka, tj. stworzenia warunków zapewniających sprawną dotychczasową działalność Ośrodka
oraz warunków umożliwiających realizację nowych zadań. Najbliższe lata napawają optymizmem,
bowiem w okresie programowania 2007 - 2013 istnieją realne szanse na pozyskiwanie coraz większych
funduszy, jednak jest to zobowiązanie wymagające dużych nakładów pracy
i okupione wielkim wysiłkiem wszystkich pracowników Ośrodka. Podjęte w ramach projektu działania
bogacą doświadczenia Ośrodka, umożliwią jego dalszy rozwój i przyczynią się do utrzymania dobrej
wizytówki Miasta Ruda Śląska. Bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe
zrealizowanie tak kompleksowego programu.

Poniżej program konferencji.

 

Program konferencji promującej projekt systemowy "Ruda Śląska - szansą dla wszystkich"

27 czerwca 2008r.

 

9.30 Rejestracja uczestników konferencji

10.00 Otwarcie konferencji

Przemówienie Prezydenta Miasta Ruda Śląska



Przemówienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

10.20 Występ artystyczny przygotowany przez uczestników i przyjaciół Klubów Młodzieżowych
Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej

10.35 Przemówienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

10.50 Wizualizacja działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej związanych z
realizacją projektu systemowego "Ruda Śląska - szansą dla wszystkich"

11.10 Przerwa na poczęstunek

11.40 Przemówienie Pana Artura Kulasa - koordynatora projektu unijnego i prezentacja doświadczeń z
realizacji projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku - Białej

12.10 Prelekcja Pani Dobroniegi Trawkowskiej - Doktora Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na
temat budowania lokalnego potencjału społecznego - doświadczenia
z realizacji projektu "Budujemy nowy Lisków" przez Instytut Spraw Publicznych
w Warszawie

12.40 Obiad dla uczestników konferencji

--------------------------------------------------------------------------------

VI FESTIWAL ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH "ŚWIETLANDIA"

Już w najbliższą sobotę, 21 czerwca, w Parku Strzelnica w Bielszowicach odbędzie się VI Festiwal Świetlic
Środowiskowych i Socjoterapeutycznych "Świetlandia". Tegoroczny festiwal przebiega pod hasłem
"Jestem dzieckiem wszechświata". (16-06-2008)

 

Festiwal organizowany jest od sześciu lat z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej. Wysiłki pomysłodawców i organizatorów zostały docenione w 2005r. otrzymując
nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej za "wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy
społecznej, a w szczególności za pomysł "Świetlandia"".

Organizowany rokrocznie przez jedną wybraną świetlicę Festiwal jest okazją do poznania się dzieci
z tego typu placówek z terenu całego miasta. Przygotowane występy artystyczne umożliwiają
zaprezentowanie uzdolnień dzieci, które wychowują się w ubogich rodzinach. W tegorocznej edycji
festiwalu weźmie udział prawie 550 dzieci. Głównym organizatorem tegorocznej edycji jest Ośrodek
Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.

Poniżej prezentujemy szczegółowy program festiwalu. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do jak
najliczniejszego udziału wszystkie dzieci z opiekunami.

Program VI Festiwalu "ŚWIETLANDIA"

10.00 Uroczyste otwarcie festiwalu

10.15 - 11.15 Prezentacja świetlic

11.15 - 11.45 Spektakl "W 80 dni dookoła świata" (Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie)

11.45 Podsumowanie festiwalu, konkursu plastycznego, wręczenie dyplomów

12.00 - 14.00 Posiłek, gry i zabawy na przygotowanych stanowiskach. Zakończenie festiwalu

 

--------------------------------------------------------------------------------

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W CZĘSTOCHOWIE

 

W dniach od 9 do 11 czerwca w Częstochowie odbywa się VIII Ogólnopolska Konferencja Pracowników
Socjalnych. Konferencja odbywa się pod hasłem: "Praca socjalna a potrzeba poszanowania ludzkiej
godności". (06-06-2008)

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskie, pani Grażyna Dziedzic jest gościem
honorowym konferencji. Jako członek Komitetu Honorowego wygłosi referat p.t. "Partnerstwo w
kontrakcie socjalnym" nawiązujący do nowatorskich metod pracy socjalnej prowadzonych w Rudzie
Śląskiej. Opierają się one na kontraktach socjalnych z wykorzystaniem treningu w prowadzeniu
gospodarstwa domowego. Działania te zostały wielokrotnie dostrzeżone zarówno w skali lokalnej, jak i
ogólnokrajowej. W związku z chęcią wprowadzenia podobnych rozwiązań w innych ośrodkach, tematyka
ta cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony innych miast.



--------------------------------------------------------------------------------

TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniach od 12 do 18 maja w Rudzie Śląskiej po raz szósty organizowany będzie Tydzień Godności Osób
Niepełnosprawnych, w trakcie którego odbędzie się szereg imprez integracyjnych na terenie całego
miasta. (05-05-2008)

 

Problem niepełnosprawności dotyka wszystkie środowiska, społeczeństwa i kraje na całym świecie.
Szacuje się, że na świecie żyje około pięciuset milionów ludzi przejawiających jakieś niedobory
w różnych obszarach sprawności i życiowych funkcji, które stanowią poważne utrudnienie, a czasem
wręcz uniemożliwiają im pełną realizację własnych potrzeb. Istnieje zatem pilna potrzeba poszukiwania
rozwiązań gwarantujących ludziom borykającym się z problemem niepełnosprawności poczucie akceptacji
społecznej i rzeczywistą możliwość odgrywania czynnej roli w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie.

Od wielu już lat w krajach europejskich są organizowane rozmaite inicjatywy mające na celu rozbudzenie
świadomości społecznej w kontekście potrzeb i możliwości rozwojowych osób niepełnosprawnych, w
szczególności zaś podkreślenia ich osobowej godności i prawa do pełnej integracji społecznej. Od 2003
roku również w Rudzie Śląskiej jest organizowane tego typu inicjatywa pod hasłem Tydzień Godności
Osób Niepełnosprawnych. Tradycyjnie już w pierwszych dniach maja,
w poszczególnych dzielnicach miasta odbywają się w ramach wspomnianych obchodów rozmaite
przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne, edukacyjne, sportowe i rekreacyjne, w przeprowadzenie których
angażują się rudzkie instytucje i organizacje wspierające na co dzień przede wszystkim osoby
niepełnosprawne. Honorowym patronem tegoż przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Rudy Śląskiej, który
życzliwie wspiera ideę Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych. W tych dniach władze samorządowe
przekazują niepełnosprawnym mieszkańcom Rudy symboliczny klucz do bram miasta, przez co pragną
wyrazić szacunek również dla tych osób i uznanie, że są one autentycznymi gospodarzami naszego
miasta.

Pierwszym i najważniejszym celem obchodów jest dostarczenie okazji, zaproszenie i danie szansy
osobom niepełnosprawnym do ufnego podzielenia się ze społecznością lokalną własnymi niepokojami,
troskami i problemami, ale jednocześnie i do odważnego zaprezentowania otoczeniu swoich dokonań,
sukcesów i marzeń. I właśnie w ten sposób organizatorzy tegoż przedsięwzięcia pragną propagować
pozytywny wizerunek człowieka niepełnosprawnego, który nie jest jedynie kimś skazanym na korzystanie
różnorodnej pomocy, ale również potrafi być aktywnym, odnosić indywidualne sukcesy
i tym samym wnosić pozytywny wkład w życie społeczne. Jest okazją do podnoszenia publicznej
świadomości o wartości i prawach osób niepełnosprawnych, promowania idei integracji społecznej,
wyrównywania ich szans życiowych oraz wdrażania kompleksowych rozwiązań w systemie wsparcia.
W tym kontekście przyczynia się do inicjowania i rozwijania współpracy pomiędzy poszczególnymi
instytucjami, organizacjami i jednostkami koncentrującymi się na problematyce niepełnosprawności.
Zarazem służy wypracowywaniu pozytywnych relacji i form współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych jest zatem doskonałą okazją do zademonstrowania uznania
wartości osób niepełnosprawnych i solidarności z nimi przez wszystkich.

W ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych organizatorzy przewidują
zorganizowanie następujących wydarzeń:

12 maja

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

(Ruda Śląska-Wirek, Zespół Szkół Specjalnych nr 3 im. Świętego Łukasza)

Organizator: Zespół Szkół Specjalnych nr 3 im. Świętego Łukasza w Wirku

godz. 9.00 - 13.00

13 maja

IV Turniej Szachowy i Warcabowy Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

(Ruda Śląska - Ruda, Dom Pomocy Społecznej Święta Elżbieta)

Organizator: Ośrodek Święta Elżbieta w Rudzie

godz. 9.30 - 15.00

Dzień Edukacji Integracyjnej "Tacy jesteśmy"

(Ruda Śląska-Halemba, Szkoła Podstawowa Sportowa z Klasami Integracyjnymi nr 15,)

Organizator: Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 z klasami integracyjnymi w Halembie

godz. 10.00 - 15.00

14 maja

Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - XI Olimpiada Radości



(Ruda Śląska-Halemba, Hala widowiskowo-sportowa MOSiR)

Organizator: Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Halembie

godz. 9.00 - 14.30

Dzień Otwarty Polskiego Związku Niewidomych

(Ruda Śląska-Nowy Bytom w siedzibie PZN)

Organizator: Polski Związek Niewidomych, koło w Rudzie Śląskiej)

godz. 10.00 - 14.00

 

15maja

Rodzinny Piknik Integracyjny "Na śląskim placu."

(Ruda Śląska - Bykowina, Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych)

Organizator: Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bykowinie

godz. 9.30 - 13.00

IV Turniej Skata i Remika Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej
(Ruda Śląska - Orzegów, Dom Pomocy Społecznej Senior)

Organizator: Dom Pomocy Społecznej Senior w Orzegowie oraz Ośrodek Świętej Elżbiety w Rudzie

godz. 9.30 - 16.00

Dzień Otwarty Ośrodka Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i Chorobie
(Ruda Śląska - Orzegów, Dom Pomocy Społecznej Senior)

Organizator: Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i Chorobie

godz. 10.00 - 15.00

 

16 maja

Dzień Otwarty Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek Relaks
(Ruda Śląska-Kochłowice w siedzibie stowarzyszenia)

Organizator: Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek Relaks

godz. 10.00 - 15.00

III Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych

(Ruda Śląska - Wirek Plaza - oficjalne otwarcie, 18.00 hala MOSIR Ruda Śląska - Halemba)

Główny organizator: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie

godz. 14.30-17.00

Plener Artystyczny "Zatrzymane w kadrze, zachowane w sercu"

(Ruda Śląska-Ruda, na terenie parafii p.w. Świętego Józefa)

Organizator: Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Halembie

godz. 10.00 - 14.00

 

17 maja

Piknik Integracyjny

(Ruda Śląska-Bielszowice, Restauracja Dama Pik)

Organizator: Zakład Aktywności Zawodowej w Bielszowicach

godz. 15.00 - 20.00

III Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych

(Ruda Śląska - Wirek "Plaza")

Główny organizator: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie

godz. 9.30 - 16.30

 

18 maja



III Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych - finał

(Ruda Śląska - Wirek "Plaza")

Główny organizator: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie

godz. 9.30-12.00

-VIII Festyn Integracyjny Bądźmy Razem

(Ruda Śląska-Nowy Bytom, Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty)

Organizator: Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa

godz. 16.00 - 20.00

 

Serdecznie zapraszamy!

--------------------------------------------------------------------------------

 

REALIZACJA EUROPEJSKIEGO PROGRAMU PEAD W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

W dniu 15 kwietnia bieżącego roku rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu Europejskiego Programu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis) skierowana do
najuboższych mieszkańców Rudy Śląskiej. Nasze miasto realizuje program już po raz czwarty. (17-04-
2008)

 

Miasto Ruda Śląska bierze udział w programie od 2005r., kiedy pomoc została udzielona indywidualnie
750 rodzinom; w 2006r. liczba osób korzystających z tego rodzaju pomocy wzrosła do 1000 rodzin, zaś
w roku ubiegłym skorzystało z niej już 1300 rudzkich rodzin. Poza odbiorcami indywidualnymi w ramach
programu PEAD przekazywano również żywność do placówek działających w systemie pomocy
społecznej, tj. Rodzinnych Domów Dziecka, Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych,
Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej "Senior" oraz świetlic środowiskowych
prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W ubiegłym roku do odbiorców indywidualnych trafiło 110
ton żywności i 81 tys. litrów mleka, zaś do placówek ponad 20 ton żywności i około 24 tysiące litrów
mleka. W sumie w ramach programu PEAD mieszkańcy Rudy Śląskiej skorzystali w 2007r. ze 130 ton
żywności i 105 tys. litrów mleka.

W dniu 7 marca bieżącego roku po raz drugi ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadania: "Wsparcie
dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Miasta Ruda Śląska w ramach Europejskiego
Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - PEAD", na który odpowiedział - podobnie jak w ubiegłym
roku - Caritas Archidiecezji Katowickiej. Wśród artykułów spożywczych, które trafią za pośrednictwem
Caritas do najuboższych mieszkańców Miasta, znajdują się m.in.: cukier, kasza, dżemy, makaron,
gotowe dania, musli oraz płatki kukurydziane. Osoby korzystające z pomocy w ramach programu
typowane są zgodnie z zasadami PEAD przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
który koordynuje rozdział żywności.

Program stworzony został w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, w czasie, kiedy w magazynach
interwencyjnych wielu państw będących członkami Unii Europejskiej zgromadzone zostały duże ilości
nadwyżek żywności. Nadmiar zmagazynowanych produktów spożywczych państwa członkowskie nie
potrafiły sprzedać na swoim terenie, ponadto ich magazynowanie wiązało się z coraz wyższymi kosztami.
Ze względu na wysokie opłaty związane z eksportem nie mogły być również wywożone poza obszar
naszego kontynentu. Rozwiązaniem stało się bezpłatne przekazanie nadwyżek żywności osobom
potrzebującym z terenu Unii Europejskiej. Od 1987r. dystrybucją żywności zajęły się akredytowane
organizacje charytatywne i banki żywności z terenu Wspólnoty.

Wstępując w 2004r. do Wspólnoty, Polska została uprawniona do korzystania m.in. z tego programu, w
którym udział jest dobrowolną decyzją podejmowaną przez każde państwo, a którego przedłużenie
wymaga corocznych, ponownych zgłoszeń.

Działalność MOPS reprezentującego w tym zakresie potrzeby najuboższych mieszkańców Rudy Śląskiej
wpisuje się w te działania, co pozwala na podniesienie poziomu życia osób najbardziej potrzebujących.

--------------------------------------------------------------------------------

ORDER UŚMIECHU DLA EWY BLACHY

W dniu 27 marca w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty zebrała się Kapituła Międzynarodowego
Orderu Uśmiechu, która uhonorowała tym odznaczeniem - przyznawanym dorosłym przez dzieci - pani



Ewie Blacha, prowadzącej wraz z mężem od 1981r. w Rudzie Śląskiej - Halembie Rodziny Dom Dziecka.
(28-03-2008)

 

Osobą, która wpadła na pomysł uhonorowania pani Ewy orderem była jedna z wychowanek Rodzinnego
Domu Dziecka, która do pomysłu przekonała resztę rodziny. Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez
Andrzeja i Ewę Blacha jest najstarszą tego typu placówką w Rudzie Śląskiej.

W ciągu 27 lat istnienia Domu państwo Blacha wychowali 29 dzieci i doczekali się 15 wnucząt, tak więc
rodzina w chwili obecnej liczy sobie (wraz z dziećmi zamieszkującymi obecnie Dom)
54 osoby. Uroczystość wręczenia orderu odbyła się zgodnie z ustalonym rytuałem, w skład którego
wchodzi wypicie pucharu z sokiem ze świeżej cytryny, pasowanie różą i złożenie ślubowania. Tym samym
Ewa Blacha stała się 865 kawalerem Orderu Uśmiechu, w tym drugim z terenu Rudy Śląskiej (jako
pierwszy orderem został odznaczony Maksymilian Chrobok).

Rodzinne domy dziecka są obecnie (oczywiście poza rodzicielstwem zastępczym i adopcją) najlepszą
alternatywą wobec dużych placówek opiekuńczo - wychowawczych (domy dziecka). W przeciwieństwie do
nich rodzinne domy gwarantują intymność, bezpośredniość kontaktów i indywidualność zależności
pomiędzy opiekunami a dziećmi. Brak w nich anonimowości, które w większych domach dziecka są
zazwyczaj efektem zbyt dużej ilości podopiecznych oraz opiekunów, którzy pracując w systemie
zmianowym, stwarzają sytuację zupełnie nienaturalną. W rodzinnych domach znajduje się dwoje
podstawowych opiekunów, z zasady będących małżeństwem, którzy pełnią klasyczne role ojca i matki.
Dzięki temu warunki, jakie stwarza się dziecku są zbliżone do naturalnych, a dzieci uczą się ról
rodzicielskich, co w przyszłości może zminimalizować trudności, jakie mogą się pojawić, kiedy będą
zakładały własne rodziny. Również liczba dzieci sprzyja bardziej domowym warunkom - dzieci przeciętnie
jest od czterech do dwunastu, czyli bardziej jak w rodzinach wielodzietnych niż tradycyjnych domach
dziecka.

--------------------------------------------------------------------------------

 

POWSTAŁ OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W dniu 20 marca bieżącego roku oficjalnie otwarto w Rudzie Śląskiej - Halembie Ośrodek Interwencji
Kryzysowej, który dotychczas działał w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powstanie
tej placówki to efekt realizacji projektu Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2003 - 2015. (21-03-2008)

 

Założeniem dla powstania Ośrodka było zapewnienie wsparcia emocjonalnego i poczucia bezpieczeństwa
u osób będących ofiarami przemocy. Do głównych działań, jakie są podejmowane przez psychologów i
pracowników socjalnych pracujących w Ośrodku należą m.in. udzielanie wsparcia psychologicznego,
towarzyszenie przy składaniu zeznań na Policji, w Sądzie i Prokuraturze, indywidualna terapia osób
doświadczających przemocy, indywidualna praca ze sprawcami przemocy (prowadzenie grup
edukacyjnych dla osób będących sprawcami), prowadzenie grup dla młodzieży zagrożonej stosowaniem
przemocy, interwencje psychologiczne w przypadkach indywidualnych (dla osób zaburzonych
psychicznie, doświadczających utraty , w żałobie bądź wobec zachowań samobójczych), itp.

Osoby będące ofiarami przemocy, trafiające do Ośrodka w wyniku interwencji w razie konieczności mogą
liczyć na schronienie. Okres korzystania z pobytu w Ośrodku trwać może do trzech miesięcy, jednak w
szczególnie uzasadnionych sytuacjach może on zostać przedłużony na określony czas.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia ofiarom przemocy wsparcie całodobowe dla osób
przebywających w hostelu i dzienne dla osób dochodzących z zewnątrz w formie wsparcia
psychologicznego. Ośrodek mieści się w Halembie, przy ulicy Poniatowskiego 6; dyrektorem placówki jest
pani Teresa Moralewicz.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

41-706 Ruda Śląska ul. Poniatowskiego 6

tel. (032) 344 03 26

--------------------------------------------------------------------------------

 

OTWARTO KOLEJNE MIESZKANIE RODZINKOWE 

W Rudzie Śląskiej z powodzeniem kontynuowane są nowatorskie rozwiązania z zakresu opieki zastępczej.
Jednym z nich są mieszkania rodzinkowe, które sukcesywnie otwierane są na terenie miasta, a w których
w chwili obecnej zamieszkuje już niespełna pięćdziesiąt dzieci pod opieką wychowawców. Kolejne, piąte
już mieszkanie - zostało otwarte 18 stycznia w Bielszowicach. (21-01-2008)

 



Pierwsza z tego typu placówek opiekuńczo-wychowawczych powstała w naszym mieście
w listopadzie 2005r. Przeznaczone dla dziewięciu dzieci w wieku od 6 do 17 lat mieszkanie rodzinkowe
Ośrodka Pomocy Dzieci i Rodzinie otwarte zostało w Bielszowicach. Zaledwie dwa miesiące później, w
styczniu 2006r. uruchomione zostało kolejne mieszkanie na Placu Chopina
w Rudzie; w tym samym roku w Wirku oddano trzecie mieszkanie będące schronieniem dla dzieci
pozbawionych opieki ze strony rodziców. W ubiegłym roku w Wirku powstało jeszcze jedno mieszkanie do
którego przeszło dziesięcioro dzieci z hoteliku interwencyjnego i rodzin zastępczych o charakterze
pogotowia rodzinkowe.

Głównym argumentem przemawiającym za tworzeniem nowatorskich form opieki nad dziećmi
pozbawionymi opieki rodziców naturalnych w Rudzie Śląskiej jest niski stopień ich zinstytucjonalizowania,
przez co są one bardziej zbliżone do warunków występujących w rodzinie naturalnej. Dzieci pozbawione
opieki rodzicielskiej mają w naszym mieście zapewnioną opiekę zastępcza w postaci rodzin zastępczych,
zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, wielodzietnych rodzin zastępczych,
rodzinnych domów dziecka i mieszkań rodzinkowych.

Otwarta w dniu 18 stycznia piata placówka o charakterze mieszkania rodzinkowego, poprzedzona
kilkoma miesiącami ciężkiej pracy została zamieszkana przez kolejne dziesięcioro dzieci.
W warunkach zbliżonych do domowych, pod opieką doświadczonych wychowawców, dzieci będą mogły
się uczyć, wychowywać i rozwijać. W odróżnieniu od bardziej zinstytucjonalizowanych form opieki, jakimi
są duże Domy Dziecka, w mieszkaniach rodzinkowych dzieci mają szansę na budowanie naturalnych
relacji i więzi zarówno z wychowawcami, jak i innymi dziećmi.
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