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Sprawmy, by dzieciaki dostały prezenty
08-12-2009

Zbiórka materiałów plastycznych oraz zabawek dla dzieci z grup
profilaktyczno-rozwojowych w wieku przedszkolnym w Rudzie
Śląskiej.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej organizuje zbiórkę
kredek, farb, bloków, mazaków, wycinanek, kolorowanek, maskotek,
gier planszowych, książek i klocków. Przedmioty te będą

wykorzystane oraz przekazane w specjalnie przygotowanych paczkach świątecznych dla dzieci w wieku
od 3 do 5 lat.

Zbiórka prowadzona jest na I piętrze, pokój 108 w dniach od 3 do 16 grudnia 2009 roku w godzinach
od 8:00 do 14:00. Informacji udziela: Łukasz Trzciński pod numerem (032) 344 03 23 lub (032) 344 03
16 wew. 375.

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO - 21 LISTOPAD 2009R.

Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. 
Starajmy się usłyszeć to wołanie. 
Starajmy się tak postępować i tak żyć, 
by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole,
by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.

                                                  [Jan Paweł II]

 

Każdy, kto chciałby włączyć się w pomoc dla poszkodowanych w wypadku na kopalni "Wujek"
Ruch "Śląsk" może wpłacić pieniądze na konto Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej Wydziału
Budżetu i Finansów na numer:
77 1050 1214 1000 0023 1158 1181

Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza w poetyckim podziękowaniu za
wsparcie

16-11-2009

W ubiegłą sobotę (7 listopada) Miejskie Centrum Kultury 
w Rudzie Śląskiej zapełniło się przyjaciółmi, pracownikami 
i podopiecznymi Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza. Obchody 10-
lecia działalności organizacji skłoniły do podsumowania osiągniętych
rezultatów oraz przedstawienia, tego czym zajmuje się
Stowarzyszenie obecnie. Spotkanie w Miejskim Centrum Kultury było
również wspaniałą okazją do złożenia serdecznych podziękowań
wszystkim, którzy w ciągu ubiegłej dekady wsparli działania

Stowarzyszenia.

czytaj więcej...

Msza Święta z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
09-11-2009

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 
                                                                                   Jan Paweł II

 szukaj
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Dzień Pracownika Socjalnego (na mocy zapisu ustawy o pomocy
społecznej z dnia 29 listopada 1990) obchodzony jest w Polsce corocznie 21
listopada. Sposób świętowania tego Dnia ma wieloletnią tradycję. 
W tym roku w Naszym Mieście z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 20
listopada 2009 roku odprawiona zostanie Msza Święta w intencji pracowników
pomocy społecznej. Msza Święta rozpocznie się 
o godz. 13.00 w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa w Rudzie Śląskiej
(ul. Piastowska 16).

IV Jesienny Koncert Poetycki
04-11-2009

W dniu 7 listopada 2009r. o godzinie 1800  w Miejskim Centrum Kultury 
im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 69 odbędzie się IV
Jesienny Koncert Poetycki zorganizowany w ramach obchodów 10-lecia
działalności Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza. Po koncercie odbędzie
się kiermasz prac podopiecznych Stowarzyszenia. Zachęcamy 
do uczestniczenia w tym wydarzeniu kulturalnym oraz do zapoznania 
się z plakatem, na którym znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące
tegoż Koncertu.

Zdobywcy tytułu "Samorząd równych szans"
03-11-2009

We wrześniu br. Miasto Ruda Śląska z projektem „Ruda Śląska –
szansą dla wszystkich” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, wystartowało w konkursie „Samorząd równych szans”.
Organizatorem konkursu była Fundacja Instytut Rozwoju
Regionalnego (FIRR) w Krakowie. Konkurs został rozstrzygnięty, a
Miasto za ww. projekt otrzymało tytuł „Samorząd równych szans”.

czytaj więcej...

Podziękowania Wojewody Śląskiego za pomoc udzieloną rodzinom i
bliskim ofiarom oraz poszkodowanym w Tragedii w KWK "Wujek"
Ruch Górniczy "Śląsk"

 

Jak to dobrze, że są takie Anioły!
29-10-2009

W dniu 9 października br. Rudzkie Koło Polskiego Związku
Niewidomych obchodziło jubileusz 50-lecia. Uroczystości rozpoczęły
się o godz. 14:30 dziękczynną mszą świętą w kościele pw. św. Marii
Magdaleny, natomiast dalsze Jubileuszowe uroczystości odbywały się
w Domu Kultury przy ul. Kokota 170. Były one okazją do
uhonorowania tych, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla
działalności Rudzkiego Koła. Wśród nagrodzonych statuetkami
„Aniołów Stróżów” m.in. obok Prezydenta Miasta Ruda Śląska Pana

Andrzeja Stani znaleźli się również Pani Grażyna Dziedzic Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej oraz Zastępca Pani Dyrektor Pan Krystian Morys.

ZOBACZ ARTYKUŁ z Wiadomości Rudzkich z dnia 14 października br.
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"Turniej o puchar fair play" - relacja
27-10-2009

W ubiegłą sobotę na terenie hali sportowej i boiska przy ul. Hallera w
Nowym Bytomiu odbył się zapowiadany „Turniej o puchar fair play”.
Impreza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego miała za zadanie integrację
społeczności wychowanków mieszkań rodzinkowych 
i mieszkań usamodzielnienia funkcjonujących na terenie Rudy
Śląskiej. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Ruda
Śląska Andrzej Stania. Wśród zaproszonych gości znaleźli się radni:

Władysław Dreja i Władysław Kucharski. Przez 5 godzin ponad 300 osób bawiło się w sportowej
atmosferze.

czytaj więcej...

Dni Seniora w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
23-10-2009

Październik i listopad to miesiące, w których seniorzy obchodzą swoje
święto. W dniu 20 października br. Dzienny Domu Pomocy Społecznej
zorganizował dla swoich podopiecznych Dzień Seniora. Uroczystość
uświetnił występ chóru Uniwersytetu III Wieku. Popołudnie wypełniła
wspólna zabawa, tańce, śpiewy i konkursy 
z nagrodami. Najbardziej zasłużeni seniorzy naszej placówki zostali
uhonorowania podziękowaniami i symboliczną różą. Przed naszymi
Seniorami jeszcze kolejne spotkania w ramach obchodów Dni Seniora.

Spotkanie z policjantem w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
23-10-2009

W dniu 19.października w Dziennym Domu Pomocy Społecznej odbyło
się spotkanie z policjantem. Prelekcja Komisarza Krzysztofa
Piechaczka miała na celu zapobieganie kradzieżom i oszustwom oraz
uświadomienie osobom starszym, że znajdują się w grupie, 
w której najczęściej ten problem występuje. Wykład dotyczył też
prawidłowego poruszania się po drogach.

 

! UWAGA DODATKOWY DZIEŃ NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O
ŚWIADCZENIA RODZINNE !

Dzień 31 października br. (sobota) jest ostatnim dniem, w którym mieszkańcy Rudy Śląskiej mają
możliwość złożenia wniosku o odatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
2009/2010.
Z uwagi na powyższe oraz słuszny interes mieszkańców naszego Miasta, w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Markowej 20 w pok. nr 4 (parter) we wskazanym powyżej dniu
dodatkowo zostanie uruchomiony punkt przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne. Wyznaczeni
pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka będą wtedy dostępni dla Państwa w godzinach
od 8.00 do 13.00.
W tym dniu przyjmowane będą tylko i wyłącznie wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych!

Już za nami kolejny wyjazd uczestników PAL "Ekstra - klasa"
22-10-2009

Parę miesięcy temu, kiedy Program Aktywności Lokalnej „Ekstra –
klasa” istniał jeszcze jako zbiór nieuszeregowanych pomysłów 
w naszych głowach, wiedzieliśmy doskonale, jak ważni są dla nas
jego uczestnicy. Działania skierowane do dzieci i młodzieży
mobilizowały nas do tego, aby w każdym momencie trwania projektu
nie zawieść ich i nie pozwolić im na odczucie, że są beneficjentami
projektu zamykającego się w wielu skomplikowanych dla nich
słowach. Chcieliśmy zbudować partnerstwo, w którym kanałem

komunikacji jest dobra zabawa. 
W dniu 10 października br. dzieci i młodzież z mieszkań rodzinkowych i mieszkań usamodzielnienia
wyjechały do Wisły aby uczestniczyć w kolejnych treningach kompetencji i umiejętności społecznych w
formie wyjazdowych zajęć. Dla chłopców zajęcia odbyły się już po raz drugi (nauka gry w piłkę nożną),
natomiast 28 dziewczyn po raz pierwszy uczestniczyło w zajęciach z nauki tańca hip-hop.

czytaj więcej...

W każdy czwartek przy ® - Urzędzie w Centrum Handlowo-
Rozrywkowym Plaza możesz dowiedzieć się czegoś więcej 
o rodzicielstwie zastępczym w Naszym Mieście
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16-10-2009

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku 2009
Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz przyjęciem przez Radę Miasta
Uchwały Nr 736/XXXIX/2009 w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem
Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz przyjęcia programu w ramach pomocy
społecznej pod nazwą „Popularyzacja idei rodzicielstwa zastępczego 
w Mieście Ruda Śląska”, pracownicy Działu Opieki nad Dzieckiem Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej promują rodzicielstwo
zastępcze poprzez rozpowszechnianie materiałów promocyjnych (foldery,
kalendarze, plakaty) wśród mieszkańców naszego Miasta, przy ® - Urzędzie w
Centrum Handlowo-Rozrywkowym Plaza w Rudzie Śląskiej. 
Pracownicy Działu chętnie udzielają informacji na temat rodzicielstwa
zastępczego. Znakiem rozpoznawczym akcji jest postawiony przy ®-Urzędzie

baner typu roll-on zawierający logo rodzicielstwa zastępczego, którego autorem jest Pan Krystian
Wodniok.

Promocja rodzicielstwa zstępczego rozpoczęła się w miniony czwartek. Przed nami jeszcze
trzy kolejne czwartki. Będziemy tam w godz. od 14.30-15.30 PRZYJDŹ! ZOBACZ! PYTAJ!

TURNIEJ O PUCHAR FAIR PLAY
14-10-2009

W sobotę, 17 października b.r. w godzinach 10.00 – 15.00 na terenie MOSiR w
Rudzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ul. Hallera i Objazdowej odbędzie się
impreza integracyjna „Turniej o puchar fair play” organizowana w ramach
Programu Aktywności Lokalnej „Ekstra – klasa”. Zapraszamy wszystkich
serdecznie do udziału w imprezie i wspólnej zabawy.

czytaj więcej...

Grupa samopomocowa "BABSKIE KLACHY" w każą środę od 13.30 -
15.30 - zapraszamy wszystkie chętne mieszkanki Kaufhausu

09-10-2009

Skąd to na Kaufhausie woniajom te fajne zapachy
A to ze świytlicy, kobitki zaś majom BABSKIE KLACHY.
I ciasta piekom i gryfnie skokajom
Bo tańce wspierające co 2 tydnie tam majom.
A jak im sie znudzom do rytmu koziołki
To siadajom i robiom z masy solnej pikne aniołki
I fest fajne książki i inne gupotki
A przi tym przi kawie zawsze kupa godki.

 

czytaj więcej...

Pierwsze wyjazdowe zajęcia dla dzieci
08-10-2009

Działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Ekstra – klasa” nabierają
rumieńców. Projekt, na który pozyskaliśmy dodatkowe środki z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od etapu
planowania i organizacji przeszedł w fazę realizacji. W pierwszy
październikowy weekend 27 chłopców zamieszkujących mieszkania
usamodzielnienia i mieszkania rodzinkowe prowadzone przez Ośrodek Pomocy
Dzieciom i Rodzinie oraz Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek CONVIVO –
Żyć wspólnie przebywało w Ośrodku Wczasowym „KŁOS” w Wiśle.

czytaj więcej...

Program Aktywności Lokalnej "Ekstra - Klasa"
08-10-2009

Od dnia 14.09.2009r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację Programu Aktywności
Lokalnej „Ekstra Klasa”. Zajęcia prowadzone w ramach DKIS skierowane są do dzieci i młodzieży –
wychowanków mieszkań rodzinkowych Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie i mieszkań usamodzielnienia
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Convivo - Żyć Wspólnie. Młode osoby biorą udział w cyklicznych
zajęciach grupowych prowadzonych według opracowanych specjalnie dla nich scenariuszy.

czytaj więcej...
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Uczestnicy PAL dla osiedla Kaufhaus na grzybobraniu
08-10-2009

Już za nami wycieczka mieszkańców Kaufhausu do lasów nad
Zalewem Zielona. Całodniowy spacer po lesie, wspólne pieczenie
kiełbasek przy ognisku i rozmowy pozostawiły bardzo miłe
wspomnienia.

czytaj więcej...

Kolejne trzy grupy ukończył kursy zawodowe
08-10-2009

Spośród ponad dwustu osób objętych tegorocznym projektem „Ruda
Śląska – szansą dla wszystkich” współfinansowanym przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, już
ponad połowa ukończyła kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
dające szanse na zatrudnienie. W pierwszych miesiącach realizacji
projektu odbyły się m. in. kursy sprzedawcy, fakturzysty
komputerowego, dekoratora – bukieciarza czy pracownika obsługi
hurtowni. W ostatnim tygodniu września zakończyły się kolejne –

dwie grupy ukończyły kurs pomocy kuchennej oraz jedna grupa kurs sprzedawcy wraz z obsługą kas
fiskalnych.

czytaj więcej...

Uśmiechnięte buzie dzieci na Świetlandii
07-10-2009

W minioną sobotę (3 października 2009 roku) na obiektach
sportowych Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 w Halembie, odbyła
się VII już edycja „Świetlandii”. W tym roku „Świetlandia” realizowana
była w formie Dziecięcej Olimpiady Sportowej, nad którą honorowy
patronat objął Pan Andrzej Stania Prezydent Miasta Ruda Śląska.
Pochmurny sobotni poranek rozjaśniły uśmiechnięte i pełne ciepła
buzie dzieci.

czytaj więcej...

Frekwencja mówi wszystko
07-10-2009

Popołudniowe zajęcia w Świetlicy Programu Aktywności Lokalnej przy
ul. Niedurnego 107 cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem
mieszkańców Kaufhausu. Frekwencja podczas tych spotkań jest
imponująca i miło zaskakuje szczególnie animatorów lokalnych,
którzy starają się je urozmaicać nowymi propozycjami dla
mieszkańców osiedla.

czytaj więcej...

"Świetlandia" już jutro
02-10-2009

„Świetlandia”, która w tym roku przybrała formę Dziecięcej Olimpiady
Sportowej, w związku z ogłoszeniem żałoby narodowej po tragedii w KWK
"Wujek" Ruch "Śląsk", została przeniesiona na dzień 3 października 2009
roku. VII edycja "Świetlandii" rozpocznie się o godz. 9.30 na obiektach
sportowych Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 w Halembie.

Integracja rodzin zastępczych w Rudzie Śląskiej - kolejny wyjazd
do Kokotka już za nami
02-10-2009

W dniach 18 – 20 oraz 25 – 27 września 2009 roku odbyły się kolejne – ostatnie już w tym roku wyjazdy
niespokrewnionych z dziećmi rodzin zastępczych do Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP w
Kokotku. Wyjazdy były możliwe dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ
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UWAGA POSZKODOWANI I RODZINY POSZKODOWANYCH w wypadku
na KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” - Stowarzyszenie „WOKANDA”
oferuje bezpłatną pomoc

24-09-2009

BLIŻSZE INFORMACJE I DANE TELEADRESOWE STOWARZYSZENIA
ZNAJDZIESZ TUTAJ

Serdeczne podziękowania za natychmiastową pomoc 
i tak potrzebne wsparcie okazane w obliczu tragedii 
na Kopalni „Wujek” Ruch „Śląsk” dla:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach,
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach,
Komendy Wojewódzkiej Policji Sekcji Psychologów
w Katowicach,
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie, 
oraz dla Urzędu Miasta w Katowicach Wydziału Zarządzania
  Kryzysowego i Wydziału Polityki Społecznej

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Rudzie Śląskiej

50- lecie Polskiego Związku Niewidomych w Rudzie Śląskiej
17-09-2009

W 2009 roku Koło Polskiego Związku Niewidomych w Rudzie Śląskiej
obchodzi jubileusz 50- lecia działalności. To wyjątkowe wydarzenie
skłania władze i członków Koła do refleksji
i podsumowań działań, które przez pół wieku zostały poczynione na
rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Uroczystości związane z
Jubileuszem 50- lecia Rudzkiego Koła PZN odbędą się 09 października
2009 roku w Uroczystość Międzynarodowego Dnia Niewidomego i
Białej Laski- patronat honorowy nad jubileuszem objął Prezydent
Miasta Ruda Śląska Pan Andrzej Stania.

PROGRAM OBCHODÓW

Wycieczka do Zielonej
17-09-2009

W dniu 09 września 2009 roku pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej wspólnie z
mieszkańcami Mieszkania Chronionego w Rudzie Śląskiej wyjechali na wycieczkę do Zielonej, gdzie
wypoczywali nad wodą, spacerowali po lesie, oraz bawili się w plenerze przy muzyce biesiadnej.
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"Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem" - III Festyn Rodzin
Zastępczych już za nami

17-09-2009

W dniu 11 września 2009 roku w ogrodzie Miejskiego Centrum
Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej (Nowy Bytom) przy ul.
Niedurnego 69, odbył się III Festyn Rodzin Zastępczych nad którym
honorowy patronat objął Pan Andrzej Stania Prezydent Miasta Ruda
Śląska. Współorganizatorami festynu byli: Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej, Ośrodek Pomocy Dzieciom 
i Rodzinie w Rudzie Śląskiej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Pomocni z  Rudy Śląskiej. Na festyn licznie

przybyły rodziny zastępcze z Rudy Śląskiej oraz rodziny zastępcze spoza Naszego Miasta. Oczywiście nie
zabrakło znakomitych gości w osobach Pani Aleksandry Skowronek Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda
Śląska, Pani Joanny Kołada Przewodniczącej Komisji Zdrowia Rodziny i Pomocy Społecznej, Pana Gerarda
Żorawika Sekretarza Kapituły Orderu Uśmiechu, Pana  Krystiana Wodnioka artysty malarza (autora logo
rodzinnej opieki zastępczej w Rudzie Śląskiej), dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych,
dyrektorów rodzinnych domów dziecka, Radnych Naszego Miasta, kuratorów oraz organizacji
pozarządowych.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ

"Świetlandia" już po raz siódmy - w związku z ogłoszeniem żałoby
narodowej po tragedii w KWK "Wujek" Ruch "Śląsk" przeniesiona na
dzień 3 października 2009 roku

15-09-2009

Już w najbliższą sobotę, tj. w dniu 19 września br. o godz. 9.30 na obiektach
sportowych Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 w Halembie, odbędzie się VII
edycja "Świetlandii". Pomysłodawcą festiwalu w 2003 roku był Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, a jego tegorocznym organizatorem są
Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia
św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej. Zadanie to zostało dofinansowane ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

czytaj więcej...

PRACA ZA GRANICĄ DOTYCZY TWOJEJ RODZINY? ZADZWOŃ I
DOWIEDZ SIĘ CZEGOŚ WIĘCEJ O KOORDYNACJI SYSTEMÓW
ZABEZPIECZANIA SPOŁECZNEGO!

10-09-2009

Jeżeli ktoś z Twojej rodziny pracuje za granicą i masz pytania dotyczące
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, to zadzwoń bezpośrednio
do pracowników ROPS w Katowicach zajmujących się koordynacją świadczeń
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz potwierdzania
formularzy z serii E 400 służących do realizacji koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego w przypadku świadczeń rodzinnych. 

Numery telefonów są widoczne po powiększeniu spisu znajdującego
się w lewym górnym rogu informacji.

ZOBACZ CO TO JEST KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZOBACZ LISTĘ PAŃSTW W KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ ZASADY KOORDYNACJI

ZOBACZ JAKIE ŚWIADCZENIA PODLEGAJĄ KOORDYNACJI

Pragniesz zostać rodziną zastępczą?
04-09-2009
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"Nie musisz być sam" - wyjazd weekendowy rodzin zastępczych do
Kokotka
04-09-2009

Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w dniach od 18 do 20 oraz od 25 do 27 września 2009 roku rodziny zastępcze
z terenu miasta Ruda Śląska będą miały możliwość spędzenia weekendu poza
miastem w Ośrodku ZHP w Kokotku / koło Lublińca. Dwa takie wyjazdy odbyły
się już w maju bieżącego roku i cieszyły się wśród rodzin ogromnym
powodzeniem (patrz wcześniejsze aktualności).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ

Otwarcie kolejnego Mieszkania Chronionego dla pełnoletnich
wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
oraz rodziny zastępcze

04-09-2009

W dniu 1 września 2009 roku o godzinie 15.00 odbyło się uroczyste
przekazanie kluczy pełnoletnim wychowankom opuszczającym 
placówkę opiekuńczo-wychowawczą do nowopowstałego Mieszkania
Chronionego.  Podczas  uroczystości  Dyrektor  Caritas  Archidiecezji 
Katowickiej  ks. Krzysztof Bąk  poświęcił Mieszkanie, natomiast klucze
do Mieszania wręczyli: Pani Aleksandra Skowronek Wiceprezydent
Miasta wraz z Panią Grażyną Dziedzic Dyrektorem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej i Panem Krystianem Morysem Zastępcą Dyrektora

MOPS. Uroczystość przebiegała w miłej i życzliwej atmosferze.

czytaj więcej...

Na szlakach wakacyjnej przygody Ośrodka Convivo-Żyć wspólnie
04-09-2009

Każdy dzień był inny, każdego dnia coś się działo, co dobre
szybko się kończy, lecz wspomnienia na zawsze zostają.
Wakacje to czas radości, beztroskiej zabawy oraz wypoczynku. Te
cele realizowane były w czasie wakacji i półkolonii organizowanych w
ramach Ośrodka Convivo-Żyć Wspólnie. 176 dzieci biorących udział w
zajęciach w Świetlicy „Aniołów Stróżów”, „Ducha Świętego”,
„Convivo” oraz z Placówki Socjalizacyjnej Św. Józefa, okres wakacji
spędziło w sposób aktywny i twórczy.

czytaj więcej...

Zakończenie projektu: "Kluby Integracji Społecznej partnerem
samorządu w pracach społecznie użytecznych"
02-09-2009

W dniu 24.08.2009 roku ostatnia, dziesiąta rodzina otrzymała skierowanie do lokalu socjalnego
wyremontowanego w ramach projektu „Kluby Integracji Społecznej partnerem samorządu w pracach
społecznie użytecznych”. Środki w kwocie 100.000,00 zł. na realizację niniejszego projektu zostały
pozyskane przez Miasto w drodze konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w
ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.

czytaj więcej...

Wycieczka do Wadowic oraz Parku Miniatur w Inwałdzie
25-08-2009
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W dniu 19 sierpnia 2009r. pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy
Społecznej wspólnie z mieszkańcami Mieszkania Chronionego w
Rudzie Śląskiej wraz z opiekunami odwiedzili rodzinne miasto Jana
Pawła II – Wadowice, gdzie zwiedzili Jego Dom oraz Bazylikę
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Był też czas na skosztowanie
kremówek, kawę. W godzinach południowych uczestnicy wycieczki
odwiedzili też Inwałd, gdzie rozpoczynając od obiadu w Hotelu
„Łysoń” wspólnie z przewodnikiem podziwiali modele najsławniejszych
budowli z całego świata w Parku Miniatur „Świat marzeń”. Uczestnicy
skorzystali też z różnych atrakcji oferowanych przez park. Wycieczka

zakończyła się o 18:30.

ZAPROSZENIE NA III FESTYN DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH
20-08-2009

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.” 
Janusz Korczak

W związku z obchodami w Naszym Mieście Roku Rodzinnej Opieki Zastępczej,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY wszystkie rodziny zastępcze na III Festyn
Rodzin Zastępczych, który odbędzie się w dniu 11 września 2009r. w
godz. 16.00 - 20.00 w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka
Bisty w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom, przy ul. Niedurnego 69.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ

Nowe mieszkanie chronione dla usamodzielnianych wychowanków
20-08-2009

W Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodku Convivo-Żyć Wspólnie
trwają prace przygotowawcze dostosowujące lokal do prowadzenia
Mieszkania Chronionego przy ulicy Ściegiennego w Rudzie Śląskiej.
Mieszkanie będzie przeznaczone dla pełnoletnich wychowanków
opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz
rodziny zastępcze. Już we wrześniu czterech pełnoletnich
wychowanków otrzyma klucze do swojego mieszkania.

Nagrodzeni w konkursie "Prace społecznie użyteczne i roboty
publiczne na rzecz budownictwa socjalnego - zwiększenie
gminnego zasobu lokali socjalnych"
05-08-2009

W dniu 23 lipca 2009 roku został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej „Prace społecznie użyteczne i roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego –
zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych”. Spośród miasta biorących udział w konkursie wyłoniono
25 najlepszych merytorycznie inicjatyw projektowych, wśród których znalazła się także Ruda Śląska,
otrzymując na realizację zadania dotację w kwocie 80.000,00zł.

! UWAGA - SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH !
30-07-2009

Regionalny Ośrodek EFS w Katowicach zaprasza na szkolenie pt: „EFS dla organizacji pozarządowych -
szanse i możliwości”, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2009 roku, w godz. od 9:00 do 16:00 w
Katowicach przy ul. Jordana 18 (Wydział Teologii Uniwersytetu Śląskiego). Celem szkolenia jest
przybliżenie szans jakie daje pozyskiwanie funduszy unijnych dla organizacji pozarządowych.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej:
www.katowice.roefs.pl

Przyjdź na grupę wsparcia dla rodzin osób chorych psychicznie
23-07-2009

JUŻ W NAJBLIŻSZĄ ŚRODĘ (29 lipca br.) ODBĘDZIE SIĘ
KOLEJNE SPOTKANIE
GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE

ZACZYNAMY O GODZ. 16.00 
W SALI KONFERENCYJNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
RUDZIE ŚLĄSKIEJ (ul. Markowej 20)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZINY I OPIEKUNÓW OSÓB DOTKNIĘTYCH
CHOROBĄ PSYCHICZNĄ

dodatkowe informacje pod nr telefonu: 509-361-166

http://www.mops.rsl.pl/rrz.html
http://www.mops.rsl.pl/www.katowice.roefs.pl


ZOBACZ PLAKAT

Wizyta w Grocie Solnej w ramach profilaktyki zdrowia
15-07-2009

W dniu 9 lipca 2009 roku pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej w dwóch grupach po 10 osób (w tym
dwóch opiekunów) w ramach profilaktyki zdrowia odwiedzili grotę
solną w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach. Wizyta w grocie, która jest
oazą czystego i przesyconego zbawiennymi pierwiastkami powietrza,
to chwila odpoczynku w zaciszu, subtelnym oświetleniu i przy
relaksującej muzyce.

Wspomnienia z Mosznej
07-07-2009

W dniu 24 czerwca br. mieszkańcy mieszkania chronionego dla
seniorów uczestniczyli w wycieczce do Mosznej. A oto kilka zdjęć
ukazujących atrakcje jakich doświadczyli seniorzy.

Nagrodzeni w konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów z
zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
02-07-2009

W dniu 16 czerwca 2009 roku Pan Jarosław Duda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej zatwierdził listę podmiotów, zakwalifikowanych do dofinansowania w realizacji projektów z
zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na
liście tej znalazła się także Gmina Miejska Ruda Śląska z projektem „Prowadzenie grupy wsparcia dla
rodzin i opiekunów osób chorych psychicznie ukierunkowanej na wszechstronne wsparcie i aktywizację
dla rodzin i opiekunów osób chorych”. Nagrodą jest dofinansowanie działań w ramach tego projektu w
kwocie 10.000zł.

W związku z realizacją tego projektu wszystkich zainteresowanych, 
w szczególności rodziny i opiekunów osób dotkniętych chorobą psychiczną  zapraszamy
na spotkania grupy wsparcia, które odbywać się będą w każdą ostatnia środę miesiąca
(29.07., 26.08., 30.09.,28.10., oraz 25.11) od godz. 16.00.
Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu: 509-361-166
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wycieczka do Mosznej
01-07-2009

W dniu 24 czerwca br. pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej w
Rudzie Śląskiej wraz z opiekunami byli na wycieczce w Mosznej. 54
uczestników wycieczki (w tym 2 opiekunów) zwiedzało zamek z
przewodnikiem oraz odpoczywało w otoczeniu zieleni spacerując po pięknym
ogrodzie zamkowym. Uczestnicy mogli również liczyć na poczęstunek w
kawiarni zamkowej.

Otwarcie sali doświadczeń w NZOZ Ośrodek Adaptacyjny- Poradnia
Rehabilitacyjna

29-06-2009

W dniu 19 czerwca w NZOZ Ośrodek Adaptacyjny - Poradnia
Rehabilitacyjna w Rudzie Śląskiej przy ul. Wita Stwosza 1, otwarto
salę doświadczeń świata.

czytaj więcej...

Kampania społeczno-edukacyjna "Sprawdź, czy Twoje picie jest
bezpieczne"
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24-06-2009

W dniu 7 kwietnia została zainaugurowana kolejna, ogólnopolska kampania pn. „SPRAWDŹ, CZY TWOJE
PICIE JEST BEZPIECZNE”. Ruda Śląska jest w gronie miast, które zgłosiły swój akces w realizacji
kampanii.

czytaj więcej...

Integracja rodzin zastępczych w Rudzie Śląskiej - w Roku Rodzinnej
Opieki Zastępczej

19-06-2009

W dniach 22-24 maja 2009 roku i 5-7 czerwca 2009 roku odbyły się
wyjazdy integracyjno-szkoleniowe dla rodzin zastępczych do Ośrodka
Harcerskiego w Kokotku. Łącznie uczestniczyło w nich 68 osób, w tym
22 osoby dorosłe i 46 dzieci. Podczas wyjazdu zarówno w maju jak i
w czerwcu panowała bardzo przyjemna atmosfera. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ

Jak to było w sobotę na Kaufhausie
09-06-2009

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 6 czerwca br. na
Osiedlu Kaufhaus w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, odbyła się
impreza integracyjna pn. „Elwry, kecioki i familoki”. Całą imprezę
honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Ruda Śląska Pan
Andrzej Stania, a wśród zgromadzonych na imprezie gości znaleźli się

m. in. Pan Andrzej Stania Prezydent Miasta Ruda Śląska, Ksiądz Jan Janiczek Proboszcz parafii pod
wezwaniem Św. Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu, Pani Barbara Dworak Przewodnicząca Komisji Spraw
Społecznych Sejmiku Województwa Śląskiego, rudzcy radni, a przede wszystkim mieszkańcy Osiedla
Kaufhaus.

czytaj więcej...

"Jaś i Małgosia" - bajka z sercem dla dzieci
09-06-2009

Dzień 1 czerwca 2009r, był szczególnym dniem dla dzieci z Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej, rodzin zastępczych, Rodzinnych
Domów Dziecka oraz rudzkich przedszkoli. Z okazji Dnia Dziecka Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej zorganizowała przedstawienie pt.
„Jaś i Małgosia” na podstawie scenariusza Jana  Brzechwy, które wystawione
było w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ

"Elwry, kecioki i familoki" na Kaufhausie
03-06-2009

JUŻ W SOBOTĘ
IMPREZA INTEGRACYJNA POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA
MIASTA RUDA ŚLĄSKA ANDRZEJA STANI
organizowana w ramach projektu systemowego „Ruda Śląska – szansą dla
wszystkich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego 

ZOBACZ PLAKAT

Ile NAS, tyle TALENTÓW!
02-06-2009

Fundacja Ernst & Young zaprasza rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka do udziału w IV edycji
konkursu Wygraj Rodzinne Wakacje. Do wygrania dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla całej
rodziny! Łączna pula nagród: 42 000 zł! Rodziny, które zwyciężą w konkursie mogą otrzymać
dofinansowanie do 4,5 tys.zł.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ
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Zobacz jak przebiegały obchody Tygodnia Godności Osób
Niepełnosprawnych w Naszym Mieście [18-24 maj 2009 r.]
02-06-2009

18 maj  Konferencja Zrozumieć chorego
19 maj  Dzień Otwarty Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek Relaks 
              Turniej Szachowy i Warcabowy Mieszkańców DPS
20 maj  Dzień Otwartych Drzwi Polskiego Związku Niewidomych 
              XII Olimpiada Radości 
21 maj  Turniej Skata i Remika Mieszkańców DPS
              Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
22 maj  Warsztaty Choreoterapeutyczne
              Dzień Edukacji Integracyjnej
              Plener Artystyczny Barwy Śląska
23 maj  Piknik Integracyjny 
24 maj  Festyn Integracyjny Bądźmy Razem

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje sie cały świat" (Janusz Korczak)
02-06-2009

W dniu 29 maja 2009 roku o godz. 12.00 w Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Św. Józefa w Rudzie Śląskiej (ul. Piastowska 16) została odprawiona
uroczysta Msza Święta w intencji rodzin zastępczych, której głównym
celebrantem był Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Józef Kupny.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ

 

Nagrodzeni w konkursie "Kluby Integracji Społecznej animatorem
lokalnej przedsiębiorczości społecznej"
25-05-2009

Sekretarz Stanu Jarosław Duda zatwierdził 19 maja 2009 roku listę podmiotów, zakwalifikowanych do
dofinansowania w konkursie „Kluby Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości
społecznej”, do realizacji w 2009 roku, w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne
Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Na liście tej znalazła się także Gmina Miejska Ruda
Śląska z projektem „Kluby Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej”.
Projekt ten, stanowiący rozszerzenie realizowanego przez MOPS Programu Aktywności Lokalnej dla
Osiedla Kaufhaus został przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek Prezydenta
Miasta Ruda Śląska. Nagrodą jest dofinansowanie działań w ramach tego projektu w kwocie 45.000zł.
Planowane efekty związane z realizacją nagrodzonego projektu to m. in. podniesienie kwalifikacji
zawodowych uczestników zajęć KIS, aktywizacja społeczności lokalnej oraz budowa placu zabaw dla
najmłodszych mieszkańców Osiedla Kaufhaus.

Inauguracja Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Naszym
Mieście

20-05-2009

W dniu 18 maja 2009 roku w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty
w Rudzie Śląskiej odbyła się konferencja „Zrozumieć chorego”
inaugurująca obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych w
naszym Mieście. Konferencja rozpoczęła się przekazaniem
przedstawicielom społeczności niepełnosprawnych symbolicznego
klucza do bram Miasta przez Sekretarza Miasta – Pana Krzysztofa
Chromego.

czytaj więcej...

"Jaś i Małgosia" na Dzień Dziecka w Roku Rodzinnej Opieki
Zastępczej

20-05-2009

„Tylko dzieci potrafią zatknąć kij w piasku,
uznać, że jest królową
i obdarzyć go miłością.”
Antoine de Saint-Exupéry

Rok 2009 jest w naszym Mieście szczególnym rokiem – poświęconym
Rodzinnej Opiece Zastępczej. W tym szczególnym roku zbliża się
szczególny dzień – Dzień Dziecka - dziecka, które zawsze jest bardzo

http://www.mops.rsl.pl/01.html
http://www.mops.rsl.pl/02.html
http://www.mops.rsl.pl/03.html
http://www.mops.rsl.pl/04.html
http://www.mops.rsl.pl/05.html
http://www.mops.rsl.pl/06.html
http://www.mops.rsl.pl/07.html
http://www.mops.rsl.pl/08.html
http://www.mops.rsl.pl/archiwum2009.html#
http://www.mops.rsl.pl/10.html
http://www.mops.rsl.pl/11.html
http://www.mops.rsl.pl/12.html
http://www.mops.rsl.pl/rrz.html
javascript:void(0)


bliskie naszym sercom. Z tej okazji w dniu
1 czerwca br. w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul.
Niedurnego 69 o godzinie 13.00 odbędzie się przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”. Głównym
organizatorem przedstawienia jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, która tworzy ten spektakl wraz z
pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej oraz Świetlicy
Socjoterapeutycznej Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Convivo - Żyć Wspólnie. Obecnie trwają
żarliwe próby i przygotowania do przedstawienia.

UWAGA DZIECI Z PLACÓWKI 
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, Z RODZIN ZASTĘPCZYCH, ŚWIETLIC
SOCJOTERAPEUTYCZNYCH ORAZ PRZEDSZKOLI – SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą w intencji rodzin
zastępczych

15-05-2009

„Troska o dziecko jest pierwszym
I podstawowym sprawdzianem stosunku
człowieka do człowieka”
Jan Paweł II

Rok 2009 poświęcony Rodzinnej Opiece Zastępczej skłania do refleksji
nad pomocą dziecku potrzebującemu, które wychowuje się poza
rodziną naturalną. W tym szczególnym roku pragniemy wszystkich

tych, którym bliskie jest dobro dzieci, zaprosić na uroczystą Mszę Świętą w intencji rodzin zastępczych,
którą celebrować będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Józef Kupny. Uroczysta msza święta,
odprawiana w tej intencji, odbędzie się w dniu 29 maja 2009 roku o godz. 12.00 w Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa w Rudzie Śląskiej (ul. Piastowska 16).

"Rodziny zastępcze - lokalna polityka społeczna - praca socjalna"
- konferencja poświęcona temtyce dziecka objętego opieką
zastępczą
14-05-2009

Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
organizuje konferencję pn. „Rodziny zastępcze – lokalna polityka społeczna –
praca socjalna”, poświęconą tematyce dziecka objętego opieką zastępczą. Ta
majowa konferencja, będąca jednym z działań podjętych w związku z
ogłoszeniem roku 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej, odbędzie się w
dniu 21 maja 2009 roku w godz. od 10.00 do 14.00 w Sali Sejmowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W organizację ww.
konferencji czynnie włącza się również Nasz Ośrodek.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ

 
W kwietniu 2009 roku 

upłynął rok od rozpoczęcia przez Nasz Ośrodek
realizacji projektu systemowego
„Ruda Śląska-szansą dla wszystkich”
współfinansowanego przez Unię Europejską,
na promocję którego środków finansowych nie
szczędziły również władze Naszego Miasta.
Wszystkim, którzy w tym czasie
bezgranicznie zaangażowali się w realizację projektu,
pragnę złożyć serdeczne podziękowania ufając,
że następny rok będzie równie owocny
jak i poprzedni.

Grażyna Dziedzic
Dyrektor MOPS

9 maja Dniem Europy
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Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej już po
raz siódmy

05-05-2009

Tradycyjnie w maju każdego roku odbywa się w Rudzie Śląskiej
Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczne obchody
będą miały miejsce w dniach od 18 do 24 maja. Ruda Śląska jest
organizatorem tego typu inicjatywy już po raz siódmy (od 2003 roku),
a honorowym patronem tegoż przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta
Ruda Śląska, który życzliwie wspiera ideę Tygodnia Osób
Niepełnosprawnych.

ZOBACZ PROGRAM OBCHODÓW

czytaj więcej...

"Nie musisz być sam" - wyjazd integracyjny dla rodzin zastępczych
28-04-2009

W najbliższych miesiącach br. (maj i czerwiec) odbędą się dwa wyjazdy integracyjne dla rodzin
zastępczych.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ

Programme Europeen d'Aide aux plus Demunic (PEAD) w Rudzie
Śląskiej
23-04-2009

W dniu 9 kwietnia br. rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu Europejskiego Programu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (PEAD). Nasze miasto realizuje ten program już po raz piąty, a pomoc jaką ze
sobą niesie skierowana jest do najuboższych mieszkańców Rudy Śląskiej.

czytaj więcej...

10-lecie działalności Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza
23-04-2009

„Nulla dies siva linea
- ani jeden dzień nie może upłynąć,
aby nie uczynić czegoś dobrego”
Św. Filip Nereusz

Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza, które od początku swojej
działalności współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
odchodzi w tym roku 10-lecie sowjego istnienia. Uroczysta msza

święta, odprawiona z tej okazji, odbyła się w dniu 19 kwietnia 2009 roku o godz. 12.15 w Kościele pod
wezwaniem Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej - Halembie.

czytaj więcej...

Wycieczka do Palmiarni
21-04-2009

W marcu br. pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
emeryci z Klubu Seniora oraz emeryci z Mieszkania Chronionego
Wspólnotowego w Rudzie Śląskiej wraz z opiekunami byli na
wycieczce w Gliwickiej Palmiarni. 54 uczestników wycieczki (w tym 2
opiekunów) zwiedzało Palmiarnię odpoczywając w otoczeniu zieleni.
Uczestnicy mogli również liczyć na poczęstunek w kawiarni Palmiarni.
Wycieczka przebiegała w radosnej atmosferze zbliżającej się wiosny.

Śniadanie Wielkanocne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
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15-04-2009

Pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej uczestniczyli w Uroczystym Śniadaniu Wielkanocnym, które
odbyło się w dniu 8 kwietnia 2009 roku. Uroczystość rozpoczęła się o
godzinie 9.30. 55 osób zasiadło wtedy do Wielkanocnego stołu by
razem świętować. Każdy uczestnik śniadania otrzymał świąteczny
upominek. W tym szczególnym dniu dla nikogo nie zabrakło
świątecznego ciepła.

--------------------------------------------------------
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
poszukuje sprawnych maszyn do szycia, które mogłyby być wykorzystane przez grupę
samopomocową mieszkańców osiedla Kaufhaus działającą w ramach Programu
Aktywności Lokalnej.
Maszyny do szycia można dostarczać do siedziby pracowników socjalnych 
przy ul. Niedurnego 107 (pomiędzy delikatesami a sklepem meblowym)
w poniedziałki i czwartki w godzinach od 14.00 do 15.30
we wtorki, środy i piątki od godziny 8.00 do 10.00
wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 
511-365-040, 511-364-532 lub (0-32 244-29-36)

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

Zbliżają się Święta Wielkanocne
09-04-2009

W dniu 08 kwietnia 2009 roku w świetlicy PAL na Kaufhausie
(ul. Niedurnego 107) odbyło się Śniadanie Wielkanocne dla rodzin
objętych kontraktem socjalnym z intensywnymi treningami
kompetencji i umiejętności społecznych, organizowane przez Dział
Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rudzie Śląskiej. Wraz z Dyrekcją i pracownikami MOPS do
świątecznego stołu zasiedli rodzice ze swymi pociechami oraz
zaproszeni goście.

czytaj więcej...

Konkurs dla dzieci z rodzin zastępczych
01-04-2009

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląśkiej ogłasza konkurs dla dzieci z rodzin zastępczych pt.
"Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem".

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ

Mamy wiele planów, ale do ich zrealizowania potrzebujemy Waszej
obecności ...
20-03-2009

Klub Integracji Społecznej zaprasza wszystkich mieszkańców osiedla Kaufhaus na nowy cykl spotkań w
ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus. Od stycznia 2009 roku spotykamy się
świetlicy przy ulicy Niedurnego – zwykle w piątki o godzinie 9:00, od 26 marca w czwartki
o godzinie 13:00.

czytaj więcej...

"Człowiek - najlepsza inwestycja"
20-03-2009

Kolejne trzy grupy uczestników objętych kontraktami socjalnymi w ramach projektu „Ruda Śląska -
szansą dla wszystkich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego zakończyły swój udział w cyklu zajęć Klubu Integracji Społecznej w tut. Ośrodku (łącznie 28
osób). Nauczyli się tam technik autoprezentacji, konsultowali z doradcą zawodowym, odkryli swój ukryty
potencjał. Jednym słowem zostali przygotowani do sprawnego i skutecznego poruszania się po rynku
pracy. Wyposażeni w ww. umiejętności przystąpią do drugiego etapu, którym są zajęcia w ramach
podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym (kursy) organizowane przez Centrum
Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
w Rudzie Śląskiej, na zlecenie tut. Ośrodka.

czytaj więcej...

Dom - wielka potrzeba każdego dziecka
10-03-2009

Dziecko bez domu - to dziecko o smutnych oczach,
Dziecko bez rodziny - to dziecko zranione,
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Dziecko bez miłości - to dziecko, któremu trudniej w życiu – żyć.

Podczas  XXXIX sesji Rady Miasta (26 lutego 2009 roku) przyjmując
Uchwałę Nr 736/XXXIX/2009 Radni zadecydowali, że rok 2009 w
Rudzie Śląskiej poświęcony będzie Rodzinnej Opiece Zastępczej. W
dniu 9 marca 2009 roku w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w
Rudzie Śląskiej odbyło się spotkanie inauguracyjne Roku Rodzinnej
Opieki Zastępczej w naszym Mieście.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ

Karnawałowe bale w świetlicy PAL na Kaufhausie
03-03-2009

W dniach 19 i 20 lutego najmłodsi mieszkańcy Osiedla bawili się na
dwóch balach karnawałowych zorganizowanych przez dzieci, młodzież
i dorosłych mieszkańców Kaufhausu. W trakcie czwartkowego i
piątkowego popołudnia dzieci wraz z pracownikami socjalnymi -
animatorami bawili się przy najnowszych przebojach list przebojów
oraz klasycznych evergreenach. Inicjatywa zorganizowania balów
wyszła od uczestników spotkań edukacyjno – kulturalnych, którzy
postanowili wspólnie spędzić ostatnie dni karnawału. Frekwencja w

czasie balu dopisała i pozwoliła na wspólną, udaną zabawę.

czytaj więcej...

Pierwsze zajęcia w ramach projektu "Ruda Śląska - szansą dla
wszystkich" w 2009 r.

03-03-2009

Projekt systemowy „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego wkroczył w drugi rok realizacji. Na początku
stycznia pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu po
dokonaniu diagnozy zmotywowali do działania i zawarli kontrakty
socjalne z 16 rodzinami wieloproblemowymi, czyli wykazującymi
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego, dotkniętych bezrobociem, ubóstwem i

innymi dysfunkcjami.

czytaj więcej...

Inauguracja Roku Rodzinnej Opieki Zastępczej w Mieście Ruda
Śląska

Rok 2009 Uchwałą Sejmu Rezczypospolitej Polskiej z dnia 08 października
2008 roku został ogłoszony Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej.
W nawiązaniu do ww. Uchwały Prezydent Miasta Ruda Śląska przedłożył
Radzie Miasta projekt Uchwały, na podstawie której rok 2009 został ogłoszony
Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej w Mieście Ruda Śląska. Pierwszym
działaniem Miasta będzie uroczyste spotkanie zorganizowane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, inaugurujące obchody Roku Rodzinnej Opieki
Zastępczej w Rudzie Śląskiej. Spotkanie odbędzie się w dniu 9 marca 2009
roku w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej o godz.
10.00.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ 

Certyfikat dla pokoju przesłuchań prowadzonego przez Ośrodek
Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
23-02-2009

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje pokój
 przesłuchań prowadzony przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie
w Rudzie Śląskiej otrzymał Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci –
spełnia on bowiem standardy przyjaznego miejsca przesłuchania dzieci.
Wręczenie Certyfikatu miało miejsce podczas zorganizowanej przez
Ministerstwo Sprawiedliwości Międzynarodowej Konferencji z Okazji Dnia Ofiar
Przestępstw, która odbyła się na zamku w Baranowie Sandomierskim w dniu
19 lutego 2009 roku. Wyżej wymieniony Certyfikat osobiście odebrała Pani
Regina Krzysteczko - Dyrektor Ośrodka Pomocy Dzieciom
i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.

czytaj więcej...

Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza na rzecz
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potrzebujących - działalność w 2008 roku
Kluby Młodzieżowe działają w trzech dzielnicach Rudy Śląskiej:
w Bykowinie przy ul. Wita Stwosza 2, w Halembie przy
ul. Solidarności 21 oraz w Rudzie przy ul. Piastowskiej 25.
Klubowiczami są młodzi ludzie uczący się w szkołach gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej, którzy w Klubie odkrywają
swoje talenty, rozwijają zainteresowania i pasje oraz działają na
rzecz społeczności lokalnej czyniąc dobro dla innych. Kluby
Młodzieżowe rozpoczęły swoją działalność w kwietniu 2005 roku i z

roku na rok poszerzają przestrzeń swoich działań. Jest to zadanie współfinansowane przez Miasto Ruda
Śląska, a podmiotem realizującym jest Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza, które zostało wyłonione w
drodze otwartego konkursu ofert. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przedstawiającej działalność
Klubów w 2008 roku.

zobacz prezentację

 

Ferie zimowe w Pomocy Społecznej - "W trosce o naszych
milusińskich'

19-01-2009

Zbliża się okres ferii zimowych w naszym Mieście. W związku z tym
organizacje działające na polu pomocy społecznej jak co roku
organizują półkolonie dla dzieci i młodzieży, aby najmłodsi
mieszkańcy Rudy Śląskiej przyjemnie, bezpiecznie i spokojnie spędzili
wolny czas.

 

 

czytaj więcej...

Pismo Wojewody Śląskiego w sprawie zabezpieczenia dzieci w
okresie ferii zimowych
16-01-2009

Zobacz pismo

Wizyta Rzecznika Praw Dziecka
16-01-2009

W dniu 09 stycznia 2009 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw
Dziecka Panem Markiem Michalakiem. W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe Miasta, Dyrektor
MOPS Pani Grażyna Dziedzic, a także przedstawiciele wszystkich placówek opiekuńczo – wychowawczych,
świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych 
z terenu Miasta. Warto nadmienić, iż Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak, będący zarazem
Kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, w zeszłym roku wręczył Order Uśmiechu Pani
Ewie Blacha, a w tym roku przy okazji wspomnianej wizyty odwiedził Rodzinny Dom Dziecka, który Pani
Ewa Blacha prowadzi w Rudzie Śląskiej wraz z mężem – Panem Andrzejem Blachą od 28 lat. Ważnym
punktem wizyty w naszym mieście były również odwiedziny w „Niebieskim Pokoju” mieszczącym się w
Rudzie przy ul. Bujoczka 12; oraz konferencja zorganizowana w świetlicy socjoterapeutycznej przez
dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicy, podczas której Rzecznik Praw Dziecka podarował dzieciom
ważny dla nich dokument „Konwencję Praw Dziecka” rozpoczynając tym samym obchody roku
rodzicielstwa zastępczego.

--------------------------------------------------------
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, 
iż Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza znajdująca się 
w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1- go Maja 286 
z dniem 09 stycznia 2009 roku
została tymczasowo przeniesiona do Dziennego Domu Pomocy Społecznej mieszczącego się w
Rudzie Śląskiej 1 przy ul. Kościelnej 35
aktualny nr telefonu (032) 248-42-42

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

Rok 2009 został ogłoszony Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej
08-01-2009
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Bez domu jesteś wszędzie obcy.
Szczęśliwy jest ten kto odnalazł dom.
Narodziliśmy się po to, aby czuć się bezpiecznie
i bezpieczeństwo rozdawać.
Po to przyszliśmy na świat,
aby kochać i być kochanymi.”

Phill Bosmans
„Słoneczne promyki miłości”

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ
Kliknij TUTAJ aby przejść do archiwum wiadomości
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