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UWAGA! W dniu 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie nowelizacja
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ze wszystkimi
zmianami wprowadzonymi nowelizacją można zapoznać się na
stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

www.mpips.gov.pl

UWAGA! od 1 lipca 2010r. zmieniły się niektóre numery telefonów
MOPS w Rudzie Śląskiej 

- zobacz zmiany w zakładce KONTAKT-
__________________________________________________________
30-12-2010

! UWAGA ! ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ! 
15-12-2010

Zmiana w świadczeniach rodzinnych 
z tytułu urodzenia dziecka

Od 31.03.2010 r. pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną może być potwierdzone zarówno
zaświadczeniem lekarskim, jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Zaświadczenie potwierdzać ma co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży - wybór
jego formy zależy od wystawiającego. 

Do 31 grudnia 2011 r. zawieszono warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Od 31 marca 2010 r. do 30 września 2010 r. - osoby, które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu
niespełnienia zawieszonego wymogu, mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń na
zasadach określonych w przepisach przejściowych, nawet jeśli dziecko ukończyło 12 miesięcy życia.

Możliwość ta dotyczy:
-matki lub ojca dziecka, którzy otrzymali decyzję o odmowie przyznania prawa do wymienionych
świadczeń z powodu niespełnienia warunku pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później
niż od 10 tygodnia ciąży, wydaną pomiędzy dniem 1 listopada 2009 r. a dniem 30 marca 2010 r.;
- matki lub ojca dziecka, których wniosek o wypłatę tych świadczeń, złożony w okresie od  dnia 1
listopada 2009 r. do dnia 30 marca 2010 r., został pozostawiony bez rozpatrzenia z powodu braku
odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego;
- matki lub ojca dziecka urodzonego po 31 października 2008 r., którzy z uwagi na niezłożenie wniosku
nie otrzymali ww. świadczeń do dnia wejścia przepisów przejściowych. Możliwość ta dotyczy jedynie

 szukaj
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dzieci urodzonych po 31 października 2008 r., gdyż tylko na nie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka
mogły nie przysługiwać z powodu braku zaświadczenia o pozostawaniu matki dziecka pod opieką
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.

! UWAGA ! Od 1 stycznia 2010 r. nastąpi zmiana zasad ustalania
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od
dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym
stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym
upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia
wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od
miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

ZOBACZ TREŚĆ USTAWY

W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo 
do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy będzie mógł przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do
ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone
w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

Wyżej opisane zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706).

Do postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za okresy zasiłkowe
przypadające przed dniem 1 stycznia 2010 r., rozpoczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (tj.
przed 1 stycznia 2010r.) i niezakończonych ostateczną decyzją, mają zastosowanie dotychczasowe
przepisy.

 

! 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 dodatek 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!

PRZYPOMINAMY - od 1 listopada 2009 roku następuje zmiana zasad
przyznawania tzw. „becikowego” oraz dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu urodzenia dziecka

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń
rodzinnych od 1 listopada 2009 r.

Opisane zmiany wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie
wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o
zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).

czytaj więcej...

Od 4 sierpnia 2009 roku obowiązują nowe wzory ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODZIE CZŁONKÓW
RODZINY ubiegającej się o świadczenia rodzinne

Opisane zmiany wynikają z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. 
o zmienianie rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(Dziennik Ustaw z 20 lipca 2009r., Nr 114, poz. 950)

czytaj więcej...
Od 1 listopada 2009 roku zmiana zasad przyznawania tzw. „becikowego” oraz dodatku do
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

http://www.mops.rsl.pl/pliki/zmiana%20ustawy%20okolobudzetowe%202009.pdf
http://www.mops.rsl.pl/pliki/rozporzadzenie.pdf
http://www.mops.rsl.pl/kwoty.html
http://www.mops.rsl.pl/dochod.html


Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654)

czytaj więcej...
 

Zmiana dat skrajnych okresu zasiłkowego i wiążące się z tym konsekwencje administracyjne

Podstawa Prawna: art. 1 pkt 5 oraz art. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 223, poz.1456) 

czytaj więcej...
Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych (dotyczy ona art.
9, 10, 15b) wprowadzona na podstawie art. 7 i art. 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. 
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 237,
poz. 1654).   

czytaj więcej...
 

Komunikat w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 17 października 2008 r. została opublikowana w
Dzienniku Ustaw z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr 223, poz. 1456. Nowelizacja wchodzi w życie 14 dni po
opublikowaniu tj. z dniem 2 stycznia 2009 r.

czytaj więcej...

„Serce Pełne Dobra” 
15-12-2010

W dniu 18 grudnia br. o godzinie 17.00 w Miejskim Centrum Kultury im.
Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 69 odbędzie się
Integracyjna Impreza Kulturalna „Serce Pełne Dobra”, której organizatorem
jest Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych
„Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej - Halembie. Zachęcamy do
uczestniczenia w tym wydarzeniu kulturalnym oraz do zapoznania się z
plakatem, na którym znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące
Imprezy.

Zostań Świętym Mikołajem- przywróćmy uśmiech dzieciom, którym
go zabrakło!!! 
13-12-2010

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Poseł do
Parlamentu Europejskiego dr Marek Migalski wraz ze Stowarzyszeniem
„Projekt Śląsk” oraz ze Stowarzyszeniem „Polska jest najważniejsza”
zapraszają do wzięcia udziału w gwiazdkowej zbiórce prezentów dla dzieci z
rodzin dotkniętych powodzią z Bierunia i okolic. W ramach akcji zbierane
będą; słodycze, zabawki, książki ubrania dziecięce, przybory szkolne oraz
wszystkie inne rzeczy (co prawda organizatorzy akcji: Biuro Posła do PE dra
Marka Migalskiego, Stowarzyszenie „Projekt Śląsk” oraz Stowarzyszenie
„Polska jest najważniejsza” zastrzegają, by były to rzeczy wyłącznie nowe,
jednak mile widziane będą wszystkie dary, które zechcą Państwo ofiarować na
ten cel). Akcja potrwa do 21 grudnia 2010r. Wszystkie dary można przesłać
lub dostarczyć osobiście na adres biura posła do PE dra Migalskiego, ul.

Warszawska 10, 40-006 Katowice (tel. 32 209 78 37, e-mail biuro@mmbiuro.pl). Wszyscy
pracownicy MOPS oraz innych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Ruda Śląska, chcący
przyłączyć się do zbiórki, do 20 grudnia br. mogą dostarczać dary do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej (ul. Markowej 20) do pok. 108 (pierwsze piętro, w godzinach od 7.30 do
15.30, w poniedziałki do 17.00). Po zakończeniu zbiórki całość zostanie przewieziona do biura
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posła do PE dra Migalskiego.

Pragniemy złożyć Pani Grażynie Dziedzic szczere gratulacje z okazji
objęcia stanowiska Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Życzymy wielu
sukcesów na nowym miejscu pracy, pamiętając z jakim trudem i
zaangażowaniem wykonywała Pani swoje obowiązki na stanowisku
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pmocy Społecznej w latach 2003-2009

z wyrazami szacunku 
pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

V Jesienny Koncert Poetycki 
09-12-2010

W dniu 19 grudnia br. o godzinie 18.00 w Miejskim Centrum Kultury im.
Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 69 odbędzie się V
Jesienny Koncert Poetycki, którego organizatorem jest Stowarzyszenie
Świętego Filipa Nereusza. Zachęcamy do uczestniczenia w tym wydarzeniu
kulturalnym oraz do zapoznania się z plakatem, na którym znajdą Państwo
szczegółowe informacje dotyczące Koncertu. 

„W poszukiwaniu Gwizdka”- bajkowe Mikołajki 
09-12-2010

W dniu 7 grudnia br. w ramach spotkania mikołajkowego pracownicy
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej i Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej wystawili przedstawienie „W
poszukiwaniu Gwizdka”. Bajka była prezentem Świętego Mikołaja dla
dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, rodzin zastępczych,
Rodzinnych Domów Dziecka, świetlic socjoterapeutycznych, Ośrodka
Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz rudzkich
przedszkoli, które licznie zjawiły się w Domu Kultury w Bielszowicach.
Przedstawienie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a sala

licząca 426 miejsc pękała w szwach. Razem z dziećmi miło i radośnie świętowała Pani Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz wielu zaproszonych gości.

czytaj więcej...

Mikołajkowa Świetlandia już za nami! 
09-12-2010

W miniony poniedziałek w Hali Sportowo-Widowiskowej w Rudzie
Śląskiej odbyła się Świetlandia 2010 zorganizowana przez Ośrodek
Convivo- Żyć Wspólnie i Świetlicę środowiskową św. Elżbiety. O
godzinie 16.00 oficjalnie otwarto VIII przegląd świetlic
środowiskowych i socjoterapeutycznych poprzez odśpiewanie Hymnu
przez wszystkich uczestników zabawy. Niespodzianką było przybycie
św. Mikołaja. Dostojny gość opowiedział dzieciom skąd pochodzi i
dlaczego został świętym. Mikołaj bawił się tańcząc i śpiewając razem z
dziećmi. Na tegorocznym Festiwalu nie brakowało atrakcji. Dzieci

mogły sobie pomalować twarze, zrobić fantazyjną fryzurę, no i co najważniejsze uczestniczyć w radosnej
zabawie. W tym roku na Świetlandię zaproszono również mieszkańców Ośrodka dla Niepełnosprawnych
„Najświętsze Serce Jezusa”, którzy czynnie brali udział w zabawie, w której łącznie świętowało około 500
dzieci korzystających ze wsparcia: Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Ośrodka Convivo- Żyć Wspólnie,
Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie oraz Świetlicy środowiskowej św. Elżbiety. Przybyła również
pomysłodawczyni Festiwalu Pani Grażyna Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska, która z dużym
entuzjazmem została przyjęta przez wszystkich uczestników zabawy. Na zakończenie Święty Mikołaj
przekazał wszystkim dzieciom biorącym udział w Świetlandii paczki ufundowane przez Caritas
Archidiecezji Katowickiej.

zobacz galerię...

Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych 
01-12-2010
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W dniu 6 grudnia 2010r. (poniedziałek), w godzinach 9.00 – 14.00, w Oddziałach
ZUS będą dyżurować eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy, kto
odwiedzi w tym dniu ZUS otrzyma materiały informacyjne, a organizatorzy Dnia
Otwartego zaprosili ekspertów z różnych instytucji i organizacji zajmujących się
problematyką osób niepełnosprawnych. 

czytaj więcej...

Mikołajki tuż tuż - serdecznie zapraszamy na przedstawienie „W
poszukiwaniu Gwizdka”- WSTĘP WOLNY 
30-11-2010

Wielkimi krokami zbliża się tak wyczekiwany przez wszystkie dzieci i co tu
ukrywać, również przez dorosłych- Dzień Świętego Mikołaja. Aby umilić
dzieciom świąteczny czas w dniu 7 grudnia br. na deskach sceny Domu
Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Kokota 170 o godzinie
12.00 odbędzie się przedstawienie teatralne pt. „W poszukiwaniu Gwizdka”
według scenariusza i w reżyserii Moniki Czoik. Organizatorem przedstawienia
jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej przy współpracy z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Przedstawienie miało swoją premierę
podczas obchodów tegorocznego Dnia Dziecka. Wszyscy wtedy świetnie się
bawili, a i tym razem nie zabraknie radosnych chwil.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, a w szczególności z placówek opiekuńczo-
wychowawczych, rodzin zastępczych, świetlic socjoterapeutycznych oraz przedszkoli. 

zobacz galerię...

ŚWIETLANDIA 2010 
30-11-2010

Już w najbliższy poniedziałek, tj. w dniu 6 grudnia br. o godzinie 16.00
odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej w Rudzie Śląskiej przy ul.
Kłodnickiej 95 festiwal Świetlic Środowiskowych i Socjoterapeutycznych
Świetlandia 2010. Jego tegorocznym organizatorem jest Ośrodek Convivo- Żyć
Wspólnie oraz Świetlica Środowiskowa św. Elżbiety. Festiwal corocznie, w
zależności od pomysłu głównego organizatora, przybiera różne formy, jednak
nadrzędny cel, którym jest integracja wszystkich dzieci oraz radość
wypływająca z bycia razem, zawsze zostaje zachowany. Pierwszy festiwal
odbył się w 2003 roku i zaprezentował artystyczny dorobek dzieci z 9-ciu

rudzkich Świetlic. Tegoroczna Świetlandia połączona będzie ze wspomnieniem św. Mikołaja. Do udziału w
niej zostały zaproszone dzieci objęte opieką przez: Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza, Ośrodek Pomocy
Dzieciom i Rodzinie, Świetlicę środowiskową Św. Elżbiety oraz Ośrodek Convivo- Żyć Wspólnie. Potencjał,
jaki stwarza Świetlandia został doceniony w 2005r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Honorowy
patronat nad tegorocznym festiwalem objął Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej Ks. dr Krzysztof
Bąk. 

OGŁOSZENIE NR PPN.821-176/10 
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 18 pażdziernika 2010 

w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

Na podstawie § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25
marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych rad do spraw osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), w związku z art. 92 ust.1 okt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zgłaszania przez
organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie miasta
na prawach powiatu Ruda Śląska, kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych, w celu uzupełnienia jej składu.

Organizacje i organy, o których mowa w art. 44c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z
2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) mają możliwość zgłoszenia po jednym kandydacie na członka
powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych, w celu uzupełnienia jej składu.

Do zakresu działania powiatowej społecznej rady, zgodnie z art. 44b ust. 2 ww. ustawy, należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: 
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych, 
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
3) ocena realizacji programów, 
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4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich
skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej, ul. Markowej 20 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia.

Powołanie członka Powiatowej Rady przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska nastąpi w formie pisemnej w
terminie 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Andrzej Stania 

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 

Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna okazja do przekazania
wyrazów uznania i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz
drugiego człowieka wszystkim pracownikom Rudzkiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. 

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 

21 listopad 2010r. – Dzień Pracownika Socjalnego 
18-11-2010

„Tak mało jest w świecie dobroci a tyle jej światu potrzeba…” 
Zbliża się Dzień Pracownika Socjalnego, który w Polsce obchodzony jest
corocznie 21 listopada. Z tej okazji, właśnie w tym dniu odprawiona zostanie
Msza Święta w intencji pracowników socjalnych, która rozpocznie się o godz.
13.00 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Rudzie Śląskiej-
Bykowinie (ul. Górnośląska 31). 

„Samorząd przyjazny seniorom” 
18-1-2010

W lipcu br. Miasto Ruda Śląska wystartowało w konkursie „Samorząd przyjazny
seniorom”. Organizatorem konkursu był Parlamentarny Zespół ds. Osób
Starszych. Konkurs adresowany był do samorządów wszystkich szczebli, które w
latach 2008 – 2010 realizowały lub realizują programy lub projekty
przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób starszych. Ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród nastąpiło podczas konferencji: „Samorządy przeciw
wykluczeniu osób starszych”, która odbyła się w dniu 5 listopada 2010 r. w Sali
Kolumnowej Sejmu. Tytułem „Samorządu przyjaznego seniorom”, czyli
przeciwdziałającego wykluczeniu osób starszych, wyróżniono 15 samorządów
różnych szczebli. Wśród nagrodzonych znalazło się także miasto Ruda Śląska. 

czytaj więcej...

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) zaprasza do
udziału w projekcie „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku
pracy II – Weź sprawy w swoje ręce” 
29-10-2010

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG)
zaprasza osoby z jednoczesnym poważnym
uszkodzeniem wzroku i słuchu do udziału w projekcie
„Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II

– Weź sprawy w swoje ręce” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2010 – 2012). Liderem projektu jest
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aby zostać beneficjentem Projektu należy
skontaktować się z koordynatorem regionalnym: Makroregion Południowo-Zachodni (obejmuje woj.
dolnośląskie, śląskie, opolskie, lubuskie),koordynatorka regionalna: Marta Kamer (ul. Zelwerowicza
4a 53-676 Wrocław) tel./fax: 71/ 359 30 28 e-mail: biuro.slaskie@far.org.pl skype: tpgwroclaw gg:
7221948 Centralne Biuro Projektu mieści się w Warszawie. 
INFOLINIA PROJEKTU: 0 801 011 107

Warto także śledzić stronę internetową projektu www.mojapraca.org.pl - będą tam na bieżąco
pojawiały się ogłoszenia dotyczące naborów na szkolenia zawodowe, warsztaty aktywizacji zawodowej
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itp. 

czytaj więcej...

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO Z TERENU ŚLĄSKA-
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Region Śląski organizuje bezpłatne
obozy rehabilitacyjno – sportowe połączone z warsztatami
aktywizacji zawodowej, kursy komputerowe oraz kursy prawa
jazdy 
28-10-2010

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Region Śląski z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
(ul. Wrzosowa 8A, 44-335 Jastrzębie Zdrój) zaprasza osoby niepełnosprawne
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszające się na wózkach
inwalidzkich (po uszkodzeniu rdzenia kręgowego lub przepuklinie oponowo
rdzeniowej) do zapoznania się z działalnością Fundacji, która obejmuje
wsparcie społeczno – rehabilitacyjno – zawodowe. Od stycznia 2010 r.
Fundacja organizuje bezpłatne obozy rehabilitacyjno – sportowe połączone z
warsztatami aktywizacji zawodowej, kursy komputerowe oraz kursy prawa

jazdy. Każdy uczestnik zakwalifikowany na warsztaty ma stworzony przez zawodowego trenera pracy
indywidualny plan działania (IPD). Po takich warsztatach Fundacja pomaga w znalezieniu pracodawcy,
który zapewni refundowany ze środków unijnych staż, a w przyszłości i zatrudnienie. Zainteresowane
osoby mogą zgłaszać się do biura regionalnego w Jastrzębiu Zdrój lub kontaktować się telefonicznie lub
mailowo w celu uzyskania informacji na temat odbywających się modułów aktywizacji zawodowej,
kursów, szkoleń oraz obozów pomagających wrócić do aktywności społecznej. Osobom, które nie mają
możliwości wyjścia z domu może być udzielone wsparcie poprzez instruktorów Fundacji, którzy osobiście
skontaktują się z tymi osobami w ich miejscu zamieszkania. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/471 09 58 lub 509 447 060 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuro.slaskie@far.org.pl jak również na stronie: www.far.org.pl 

„Niepełnosprawni w telewizji cyfrowej”- może i Ty zgłosisz się do
udziału w projekcie 
22-10-2010

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Chorzowie informuje, iż
wraz z Telewizją Polską S.A. oddział w Katowicach realizuje projekt
pod nazwą „Niepełnosprawni w telewizji cyfrowej”. Aktualnie
Stowarzyszenie zbiera aplikacje do 3 cyklu szkoleń i staży, który
rozpocznie się w styczniu 2011 r. W związku z dużym
zainteresowaniem udziałem osób niepełnosprawnych w projekcie,
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje, iż spotkania

rekrutacyjne odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Aleja Harcerska 3c, 41-500 Chorzów w dniu 9 lub 16
listopada 2010r. (termin do wyboru) o godz. 10.00. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie e-
mailem do dnia 30 października 2010r. danych kontaktowych oraz wybranego terminu spotkania. W dniu
2 listopada pracownik Stowarzyszenia potwierdzi e-mailem lub telefonicznie termin spotkania oraz
indywidualną godzinę dla każdej zainteresowanej osoby. Dodatkowych informacji udzieli Manager
projektu Pani Justyna Rudner oraz Pani Dorota Błażejewska tel: 32/273-26-62 lub 32/376-75-65; e-
mail:j.rudner@swr.pl lub d.blazejewska@swr.pl

Informacje o projekcie także na: www.3sektor.tv oraz www.niepelnosprawniwtv.pl 

czytaj więcej...

„PEGAZ 2010 obszar D” 
11-10-2010

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Odziały PFRON w 2010 roku
przyjmują wnioski o dofinansowanie w ramach programu „PEGAZ 2010 obszar D”,
tj. dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utrzymania sprawności
technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w
terminie do 15 listopada 2010 roku. Wnioski należy składać w śląskim oddziale
PFRON w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10/8. Szczegółowe informacje
dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie, wzory formularzy wniosków

dostępne są na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania
PFRON” lub pod numerem telefonu śląskiego oddziału PFRON: (32) 49-32-100. 

„PEGAZ 2010 obszar C ”
30-09-2010

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Odziały PFRON w roku 2010 przyjmują wnioski o
dofinansowanie w ramach programu „PEGAZ 2010 obszar C tj. pomoc w zakupie wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w terminie od 24 września do 11 października 2010
roku.
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Wnioski należy składać w śląskim oddziale PFRON w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10/8.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie, wzory formularzy wniosków
dostępne są na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania
PFRON” lub pod numerem telefonu śląskiego oddziału PFRON: (32) 49-32-100. 

Kolejny Festyn Rodzin Zastępczych już za nami
27-09-2010

W dniu 17 września br. około 200 osób bawiło się na Festynie dla
Rodzin Zastępczych. Pogoda była znakomita, więc wszyscy w dobrych
humorach ochoczo uczestniczyli w proponowanych przez
organizatorów konkurencjach. Przy dźwiękach muzyki można było
upiec kiełbaskę przy ognisku, napić się czegoś gorącego i zjeść pyszne
ciacho. 

czytaj więcej...

Bajka „W poszukiwaniu Gwizdka” już w formie słuchowiska dla
dzieci
20-09-2010

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta, w ubiegłym tygodniu
grupa aktorów– amatorów z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej i Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, w studiu nagrań Ośrodka dla Niepełnosprawnych
„Najświętsze Serce Jezusa” nagrała słuchowisko na podstawie bajki „W
poszukiwaniu gwizdka” według scenariusza i w reżyserii Moniki Czoik. Płyta z
bajką „W poszukiwaniu Gwizdka”, tak jak w ubiegłym roku płyta z bajką „Jaś i
Małgosia”, będzie prezentem mikołajkowym dla dzieci objętych pomocą
społeczną. Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza w Rudzie Śląskiej
pragnie jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim osobom oraz

instytucjom, które przyczyniły się do powstania i realizacji tej pięknej bajki.

czytaj więcej...

Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza zaprasza na Bajkolandię! 
20-09-2010

Dzieci i wychowawcy Klubów Młodzieżowych i Świetlicy Socjoterapeutycznej
Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza serdecznie zapraszają placówki opiekuńczo-
wychowawcze na dziecięcą Olimpiadę Sportową- BAJKOLANDIĘ, która odbędzie
się w dniu 2 października 2010r. na boisku Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15
przy ul. Energetyków 15 w Rudzie Śląskiej- Halembie. Olimpiada rozpoczyna się
o godz. 10.00. Swoje przybycie należy potwierdzić oraz listy
zgłoszeniowe dostarczyć do dnia 22 września 2010r. Bliższe informacje
znajdują się na stronie www.nereusz.pl 

Integracyjne wsparcie dla rodzin, opiekunów i osób chorych
psychicznie 
20-09-2010

W dniu 19 lipca 2010r. Pan Jarosław Duda Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził listy 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 Ruda Śląska z projektem „Integracyjne wsparcie dla
rodzin, opiekunów i osób chorych psychicznie” (difinansowanie w wysokości
22412,00zł). Projekt ten składa się z trzech modułów: I. Grupa wsparcia dla
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rodzin i opiekunów osób chorych psychicznie; II. Punkt konsultacyjny dla
rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi; III. Wyjazd psychoterapeutyczny-
integracyjny dla opiekunów i osób chorych. Serdecznie zapraszamy na
spotkania grupy wsparcia- najbliższe odbędzie się w dniu 29 września
2010r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej naszego Ośrodka.
Informacji udzielamy pod numerem telefonu 508-286-975.

Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza wznawia dyżury prawnika i
psychologa w ramach Poradnictwa Obywatelskiego 
09-09-2010

Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza informuje, że po przerwie wakacyjnej wznowione
zostały dyżury prawnika i psychologa w ramach Poradnictwa Obywatelskiego.
Wszystkie osoby potrzebujące bezstronnej i niezależnej informacji zapraszamy do

skorzystania z bezpłatnych porad.

! ZOBACZ JAK DYŻUROWAĆ BĘDĄ DORADCY ! ! ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE !

ZAPROSZENIE NA FESTYN DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH>
09-09-2010

Pracownicy Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży
„Pomocni” z Rudy Śląskiej SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ wszystkie rodziny
zastępcze z terenu miasta Ruda Śląska na FESTYN RODZIN ZASTĘPCZYCH,
który odbędzie się w dniu 17 września 2010r. Festyn rozpocznie się o godz.
16.00 w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie przy ul. Piasecznej 2 w Rudzie
Śląskiej Orzegowie. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 10
września br. telefonicznie: (32) 248 46 77 lub osobiście w Punkcie
Konsultacyjnym dla Rodzin przy ul. Bujoczka 12 w Rudzie Śląskiej 1.

Nagrodzeni w konkursie „Gminne programy aktywizacji społeczno–
zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”
22-07-2010

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS w dniu 14.07.2010r. rozstrzygnął konkurs ofert na
finansowe wspieranie programów z zakresu readaptacji społeczno - zawodowej w 2010 roku.
Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło wiele wniosków konkursowych.
Spośród miast biorących udział w konkursie wyłoniono 19 najlepszych merytorycznie inicjatyw
projektowych. W tym gronie po raz kolejny znalazł się projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rudzie Śląskiej. Na jego realizację otrzymaliśmy 150.000 zł.
Celem projektu, nad którym jak co roku patronat objął Prezydent Miasta Ruda Śląska Andrzej Stania,
jest readaptacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Urzędem Miasta, Miejskim Przedsiębiorstwem
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o oraz Powiatowym Urzędem Pracy po raz czwarty bierze udział w tego
typu inicjatywie. Efektem wcześniejszych działań w ramach projektu było wyremontowanie i oddanie do
użytku 28 lokali socjalnych.

UWAGA! Stypendia i zasiłki szkolne wypłacał będzie MOPS
15-07-2010

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej na podstawie Uchwały Nr 1086/LXI/2010 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010 roku, przyjął do realizacji z dniem 28 czerwca 2010 roku
zadanie dotychczas wykonywane przez Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej,
wynikające z ustawy o systemie oświaty, tj. przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o
charakterze socjalnym uczniom z terenu miasta Ruda Śląska. 
W związku z powyższym informujemy, iż weryfikacją wniosków i wydawaniem decyzji dotyczących
stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będzie zajmował się Zespół ds. Pomocy Socjalnej Uczniom w
MOPS. 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego powinny być składane w nieprzekraczalnym
terminie do 15 września 2010 roku w szkole, do której uczeń uczęszcza. Uczniowie
pobierający naukę poza Rudą Śląską mogą składać wnioski w MOPS w Rudzie Śląskiej przy ul.
Markowej 22 pokój nr 18. 
Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o

http://www.mops.rsl.pl/zdjecia/por_obyw/informacja.pdf


charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ruda Śląska” przyjętym Uchwałą Nr
237/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2007 roku w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr
948/l/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 października 2009 roku. 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Pomocy Socjalnej Uczniom pod
numerem telefonu: (32) 344-03-23 wew. 308

Powódź 2010 – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku skutków powodzi
07-07-2010

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przygotował program pomocowy pt. Powódź 2010 – pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi.
Adresatami programu są: 
1. osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), 
2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności. Wnioski należy składać w Oddziale Śląskim
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z

siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Grunwaldzki 8-10 do dnia 15 listopada 2010 roku. Szczegóły
programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl

„Prowadzę-jestem trzeźwy” 2010
06-07-2010

Organizatorzy kampanii „Prowadzę – jestem trzeźwy” zaprezentowali nowy
plakat i hasło „Trzeźwość bez granic”, które w tym roku będą promować
trzeźwość za kierownicą. Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie:

www.trzezwosc.pl

30-lecie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
28-06-2010

W dniu 8 czerwca br. Dzienny Dom Pomocy Społecznej obchodził
jubileusz 30-lecia działalności. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą
odprawioną w kościele św. Pawła w Nowym Bytomiu. Po powitaniu
gości i obejrzeniu filmu o DDPS najbardziej zasłużeni podopieczni
nagrodzeni zostali kwiatami i dyplomami. Nie zabrakło też życzeń i
olbrzymiego tortu dla najstarszej pensjonariuszki Pani Heleny
Piechniczek, która obchodziła swoje 95 urodziny.

czytaj więcej...

WAKACJE LETNIE W POMOCY SPOŁECZNEJ
28-06-2010

Rozpoczęły się tak oczekiwane przez wszystkie dzieci wakacje letnie.
W związku z tym organizacje działające na polu pomocy społecznej
jak co roku organizują półkolonie i kolonie, aby najmłodszym
mieszkańcom naszego Miasta zapewnić przyjemne, bezpieczne i
spokojne spędzanie wolnego czasu.

czytaj więcej...

Spotkanie ogniskowe na Kaufhausie
25-06-2010

W dniu 22 czerwca br. w ramach zajęć edukacyjno– kulturalnych
Programu Aktywności Lokalnej dla osiedla Kaufhaus odbyło się
spotkanie ogniskowe z mieszkańcami osiedla. Pobliski park był
idealnym miejscem na zorganizowanie ogniska oraz towarzyszących

mu zabaw, tańców i gier sportowych.

http://www.pfron.org.pl/
http://www.trzezwosc.pl/
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zobacz więcej...

 

TGON 2010 – Festyn integracyjny
22-06-2010

Niespełna miesiąc temu zakończył się w naszym mieście Tydzień
Godności Osób Niepełnosprawnych. Całość obchodów tradycyjnie już
zakończył festyn integracyjny, którego organizatorami w tym roku
byli: ZAZ- Zakład Usług Pralniczych oraz ZAZ- Zakład Usług
Szwalniczych. Festyn odbył się w dniu 23 maja br.

zobacz więcej...

 

Msza dziękczynna za dar 15-lecia Ośrodka dla Niepełnosprawnych
„Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej - Halembie
22-06-2010

W dniu 11 czerwca br. Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze
Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej – Halembie obchodził swoje święto
patronalne. Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią, 
w trakcie której dziękowano za dar 15-lecia Ośrodka. W ramach
obchodów jubileuszu o godz. 15.00 na stadionie klubu sportowego
GKS „Grunwald, odbył się Festyn Integracyjny „Bądźmy Razem”.

zobacz zdjęcia...

 

IV OPDziR Cup 2010
16-06-2010

W dniu 12 czerwca br.  na obiekcie MOSIR w Orzegowie odbył  
się IV OPDziR Cup 2010 – turniej sportowy dla dzieci objętych
pomocą Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.
Impreza ta skierowana była również do mieszkańców dzielnicy
Orzegów, którzy mogli uczestniczyć w zabawach z płachtą
terapeutyczną, malowaniu twarzy, malowaniu wielkoformatowym  na
folii, malowaniu na asfalcie.

czytaj więcej...

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie serdecznie dziękuje za "Słodki
Dzień Dziecka"
14-06-2010
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Święto Rodziny na osiedlu Kaufhaus
09-06-2010

W dniu 08.06.2010 roku uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej dla
Osiedla Kaufhaus wraz z animatorem społeczności lokalnej oraz 
z pracownikami socjalnymi zorganizowali połączone obchody  Dnia
Dziecka, Dnia Matki oraz Dnia Ojca. Rodzinna impreza odbyła się 
z serdecznej i wesołej atmosferze, sprzyjającej wspólnej beztroskiej
zabawie oraz stawianiu czoła konkurencjom i niespodziankom, których
mnóstwo przygotowali pracownicy MOPS.

czytaj więcej...

"W poszukiwaniu Gwizdka" - w bajkowych nastrojach w Dniu
Dziecka
07-06-2010

Tegoroczny Dzień Dziecka obfitował w wiele atrakcji. Jedną z nich
było przedstawienie teatralne „W poszukiwaniu Gwizdka” według
scenariusza i w reżyserii Moniki Czoik, przeznaczone dla najmłodszej
widowni. Dzieci, m.in. z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w
Rudzie Śląskiej, rodzin zastępczych, Rodzinnych Domów Dziecka oraz
rudzkich przedszkoli miały okazję zobaczyć przedstawienie
zorganizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Rudzie
Śląskiej przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
które wystawione było na scenie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej -
Bielszowicach. 

czytaj więcej...

TGON 2010 - VI Turniej Skata i Remika Mieszkańców Domów
Pomocy Społecznej
31-05-2010

W dniu 20 maja br. w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie
Śląskiej w ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Godności Osób
Niepełnosprawnych, odbył się VI Turniej Skata i Remika Mieszkańców
Domów Pomocy Społecznej. Uroczystego otwarcia dokonali – Pani
Małgorzata Losa – dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Senior”, Pan
Jarosław Czapelka – dyrektor Ośrodka „Św. Elżbieta” oraz prezes
Skat-Klubu przy RSM Matecznik Pan Marek Beruda.

czytaj więcej...

TGON 2010 - Dzień Integracji Edukacyjnej pod hasłem: "Ale wkoło
jest wesoło!"
31-05-2010

W dniu 20 maja br. ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych
w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15 
z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej
obchodzono Dzień Integracji Edukacyjnej pod hasłem: „Ale wkoło jest
wesoło!”.
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czytaj więcej...

GRUPY EDUKACYJNE prowadzone przez Dział Opieki nad Dzieckiem
28-05-2010

W 2010 roku Dział Opieki nad Dzieckiem tut. Ośrodka wystosował
specjalną ofertę dla swoich klientów. Mając na uwadze specyficzne
problemy związane z rodzicielstwem zastępczym opracowano projekty
socjalne zmierzające do poprawy funkcjonowania tych środowisk. Z
rozeznania dokumentacji Ośrodka wynika, 
że poważnym problemem naszych klientów są skutki doznanej
przemocy w okresie dzieciństwa w formie przede wszystkim
zaniedbania, przemocy psychicznej, rzadziej przemocy fizycznej.
Wychowankowie niosą ciężki bagaż doświadczeń życiowych,
natomiast rodzice zastępczy wychowują dzieci przejawiające

niepokojące symptomy, nie zdając sobie sprawy z ich przyczyn. W ramach podjętych działań
zorganizowano grupy edukacyjne skierowane do: 1) spokrewnionych rodzin zastępczych, 
2) usamodzielnianych wychowanków opieki zastępczej, 3) dzieci przebywających w rodzinach
zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego.

czytaj więcej...

UWAGA DZIECI - 1 czerwca br. specjalnie dla Was przedstawienie
teatralne pt. "W poszukiwaniu Gwizdka" - serdecznie zapraszamy
27-05-2010

„ … a powiadają że życie to nie Bajka,
niby racja, lecz czym by było życie bez bajek…”

Wielkimi krokami zbliża się szczególny dzień – Dzień Dziecka. Z tej okazji 
w dniu 1 czerwca br. na deskach sceny Domu Kultury w Rudzie Śląskiej   –
Bielszowicach przy ul. Kokota 170 o godzinie 12.30 odbędzie się
przedstawienie teatralne. Zawsze bliskie naszym sercom dzieci będą mogły
obejrzeć bajkę pt. „W poszukiwaniu Gwizdka”  według scenariusza 
i w reżyserii Moniki Czoik. Głównym organizatorem przedstawienia jest
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej, która tworzy ten
spektakl wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, a w szczególności z placówek opiekuńczo-
wychowawczych, rodzin zastępczych, świetlic socjoterapeutycznych oraz przedszkoli. 
WSTĘP WOLNY

TGON 2010 - Jak ten czas leci - spotkanie integracyjne z okazji 20-
lecia Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w
Bykowinie
25-05-2010

Minęło 20 lat od czasu, gdy w 1990 roku swoją działalność rozpoczął
Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bykowinie. Z
tej okazji w dniu 21 maja br. w ramach tegorocznego Tygodnia
Godności Osób Niepełnosprawnych odbyło się w Ośrodku spotkanie
integracyjne Jak ten czas szybko leci. Organizatorem spotkania był
Ośrodek Adaptacyjny oraz Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych „Jaskółka”.

czytaj więcej...

TGON 2010 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
25-05-2010

W dniu 20 maja br. w ramach tegorocznych obchodów Tygodnia
Godności Osób Niepełnosprawnych odbył się Dzień Otwarty
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Nadzieja, które w tym
samym dniu było również organizatorem pikniku dla członków 
i rodzin osób niepełnosprawnych Stowarzyszenia. Zorganizowane
obchody rozpoczęły się o godzinie 10.00 i trwały do wczesnych godzin

wieczornych.
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czytaj więcej...

TGON 2010 - VI turniej warcabowy i szachowy
25-05-2010

W dniu 18 maja br. w ramach tegorocznych obchodów Tygodnia
Godności Osób Niepełnosprawnych odbył się VI turniej warcabowy i
szachowy. Głównym organizatorem turnieju był Caritas Archidiecezji
Katowickiej Ośrodek Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej. O godzinie
9.30 rozpoczęła się rejestracja zawodników chętnych do wzięcia
udziału w zawodach.

czytaj więcej...

TGON 2010 - Msza św. w intencji niepełnosprawnych mieszkańców
Rudy Śląskiej
20-05-2010

Tegoroczne obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych
rozpoczęły się dniu 17 maja br. mszą świętą w intencji
niepełnosprawnych mieszkańców Rudy Śląskiej, która odbyła się 
w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach. Głównym
organizatorem mszy św. byli mieszkańcy oraz personel Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w
Kochłowicach.

czytaj więcej...

TGON 2010 - Dzień Otwartych Drzwi rudzkiego Koła Polskiego
Związku Niewidomych
20-05-2010

W dniu 19 maja br. władze rudzkiego Koła Polskiego Związku
Niewidomych zorganizowały w ramach tegorocznego Tygodnia
Godności Osób Niepełnosprawnych Dzień Otwartych Drzwi dla
mieszkańców Rudy Śląskiej. Wśród przybyłych do Koła PZN gości
znaleźli się m.in. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej Krystian Morys, Pełnomocnik Prezydenta
Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych Halina Ignor, pracownicy MOPS-
u, nauczyciele i uczniowie klasy IV „a” Szkoły Podstawowej Nr 4 im.
Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej oraz dziennikarze.

czytaj więcej...

TGON 2010 - Powiatowy Urząd Pracy naprzeciw niepełnosprawnym
20-05-2010

W dniach od 19 do 21 maja br. w ramach tegorocznych obchodów
Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej odbywały się
spotkania i warsztaty dla osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej...

TGON 2010 - Dzień Otwarty Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek
"Relaks"
19-05-2010
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W dniu 18 maja br. w ramach tegorocznych obchodów Tygodnia
Godności Osób Niepełnosprawnych odbył się Dzień Otwarty Rudzkiego
Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”. Wśród przybyłych gości znaleźli
się m.in. zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej Krystian Morys, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds.
Osób Niepełnosprawnych Halina Ignor oraz kierownik Działu Opieki
nad Osobami Starszymi 
i Niepełnosprawnymi MOPS Anita Grobelczyk.

czytaj więcej...

TGON 2010 - wernisaż prac osób niepełnosprawnych
19-05-2010

W dniu 18 maja br. w ramach tegorocznych obchodów Tygodnia
Godności Osób Niepełnosprawnych odbył się wernisaż I edycji
warsztatów ceramicznych projektu „Od zrozumienia 
do zatrudnienia – wsparcie osób niepełnosprawnych”. Partnerem
projektu, a zarazem głównym organizatorem wernisażu było
Stowarzyszenie „Morela’ na Rzecz Osób Wymagających Wsparcia i
Pomocy Psychologicznej.

czytaj więcej...

Nagrodzeni w konkursie na finansowe wspieranie programów z
zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 r.
19-05-2010

Departament Polityki Rodzinnej MPiPS rozstrzygnął konkurs ofert na finansowe
wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 roku.
Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły 733 wnioski konkursowe.
Przy ocenie projektów brano pod uwagę innowacyjność projektów,
uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego, zgodność z  programem
budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz
prawidłowość kalkulacji kosztów. Minister Pracy 
i Polityki Społecznej przyznała dotację dla 231  projektów na  łączną kwotę 
7.800.000zł. W tym gronie po raz kolejny znalazł się projekt Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Na prowadzenie grup
profilaktyczno-rozwojowych otrzymaliśmy 54.000 zł. Dofinansowanie to
pozwoli na półroczne prowadzenie tego specjalistycznego wsparcia dla 40
najmłodszych dzieci wymagających tej formy opieki.

PEAD w Rudzie Śląskiej już po raz szósty
19-05-2010

W dniu 28 kwietnia br. rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu Europejskiego
Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD). Nasze miasto realizuje ten
program już po raz szósty, a pomoc jaką ze sobą niesie skierowana jest do
najuboższych mieszkańców Rudy Śląskiej.

czytaj więcej...

Rozpoczął się tradycyjny już w Naszym mieście Tydzień Godności
Osób Niepełnosprawnych
18-05-2010

Konferencja „Bądź zdrową kobietą”, która odbyła się dniu 17 maja
 2010 roku w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie
Śląskiej, zainaugurowała tegoroczne obchody Tygodnia Godności
Osób Niepełnosprawnych w naszym mieście. Tradycyjnie już,
rozpoczęła się przekazaniem przedstawicielom społeczności
niepełnosprawnych symbolicznego klucza do bram Miasta, który w
tym roku wręczył Prezydent Miasta Ruda Śląska Pan Andrzej Stania.

czytaj więcej...

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
13-05-2010
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W dniach od 17 do 23 maja w Rudzie Śląskiej już po raz ósmy zorganizowany
zostanie Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych, w trakcie którego
odbędzie się szereg imprez integracyjnych na terenie całego miasta.

czytaj więcej...

Klub dla rodzin - Nowa inicjatywa Stowarzyszenia Świętego Filipa
Nereusza
11-05-2010

WIOSNA CZY ZIMA, JESIEŃ  CZY LATO
JA NA ZABAWĘ  ZAWSZE MAM CZAS
JESTEM TU Z MAMĄ, JESTEM TU Z TATĄ
BO  JA  NIE  LUBIĘ BAWIĆ SIĘ SAM :)

Z potrzeby wspólnego spędzania czasu oraz urozmaicenia codziennych obowiązków, zrodziła się
inicjatywa spotkań dla rodzin z małymi dziećmi. Ich celem jest wzajemne ubogacanie się i ... wzrastanie
w rodzicielstwie. Wizyta pomysłodawców w warszawskiej fundacji: „Sto pociech” (działającej na rzecz
rodzin) zainspirowała do stworzenia klubu dla rodzin.

czytaj więcej...

UWAGA W MAJU 2010 PROMOCYJNE USŁUGI FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE W CKPiDZ
06-05-2010

VIII Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych już za
nami
06-05-2010

27 kwietnia bieżącego roku na terenie Stadionu GKS „Grunwald” Ruda
Śląska przy ul. Kłodnickiej 54 odbył się VIII Regionalny Turniej Piłki
Nożnej Olimpiad Specjalnych. W ceremonii uczestniczyli
przedstawiciele Władz Miasta,  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Caritas Archidiecezji Katowickiej w tym: Dariusz Wosz - Dyrektor
Regionalny Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska, Zbigniew
Domżalski - Przewodniczący Komisji Sportu i Kultury Fizycznej w
Rudzie Śląskiej, Halina Ignor - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds.
Osób Niepełnosprawnych oraz Witold Hanke – Zastępca Dyrektora
Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”.

czytaj więcej...

III miejsce Rudy Śląskiej w konkursie „Moje wirtualne miasto”.
Jakie obiekty chcielibyście zobaczyć w wirtualnym spacerze po
Rudzie Śląskiej?
28-04-2010
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W dniu 19 stycznia br. zachęcaliśmy Państwa do głosowania na Rudę Śląską w
konkursie „Moje wirtualne miasto”. Z tym większą przyjemnością pragniemy
poinformować, iż dzięki około 20 tyś. głosów oddanych przez Państwa, nasze miasto
zajęło w tym konkursie trzecie miejsce, pokonując prawie 200 miast i gmin z całej
Polski (pierwsze miejsce zajęła Łódź, 
a drugie Poznań). Ponadto informujemy, iż do dnia 3 maja br. na głównej stronie
Urzędu Miasta w zakładce „Dla Mieszkańców” można zgłaszać obiekty, które
chcieliby Państwo zobaczyć w wirtualnym spacerze realizowanym na terenie naszego
miasta.

ZOBACZ PISMO SEKRETARZA MIASTA DOT. KONKURSU

Ruda Śląska partnerem Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych 2010
26-04-2010

Ruda Śląska jest oficjalnym partnerem Europejskich Letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych 2010 w ramach Programu Miast Goszczących.
To wielki zaszczyt i wyróżnienie dla naszego miasta, które znalazło  się w
gronie 57 miast  wybranych do udziału w tym wydarzeniu.

czytaj więcej...

Zmiana w świadczeniach rodzinnych 
z tytułu urodzenia dziecka

Od 31.03.2010 r. pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną może być potwierdzone zarówno
zaświadczeniem lekarskim, jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Zaświadczenie potwierdzać ma co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży - wybór
jego formy zależy od wystawiającego. 

Do 31 grudnia 2011 r. zawieszono warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Od 31 marca 2010 r. do 30 września 2010 r. - osoby, które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu
niespełnienia zawieszonego wymogu, mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń na
zasadach określonych w przepisach przejściowych, nawet jeśli dziecko ukończyło 12 miesięcy życia.

Możliwość ta dotyczy:
-matki lub ojca dziecka, którzy otrzymali decyzję o odmowie przyznania prawa do wymienionych
świadczeń z powodu niespełnienia warunku pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później
niż od 10 tygodnia ciąży, wydaną pomiędzy dniem 1 listopada 2009 r. a dniem 30 marca 2010 r.;
- matki lub ojca dziecka, których wniosek o wypłatę tych świadczeń, złożony w okresie od  dnia 1
listopada 2009 r. do dnia 30 marca 2010 r., został pozostawiony bez rozpatrzenia z powodu braku
odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego;
- matki lub ojca dziecka urodzonego po 31 października 2008 r., którzy z uwagi na niezłożenie wniosku
nie otrzymali ww. świadczeń do dnia wejścia przepisów przejściowych. Możliwość ta dotyczy jedynie
dzieci urodzonych po 31 października 2008 r., gdyż tylko na nie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka
mogły nie przysługiwać z powodu braku zaświadczenia o pozostawaniu matki dziecka pod opieką
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.

 

WIĘCEJ O RODZICIELSTWIE ZASTĘPCZYM W ®-URZĘDZIE
26-03-2010

W dniu 31 marca br. w godz. 14.00 – 17.00 zapraszamy do R– Urzędu 
w Centrum Handlowo – Rozrywkowym „PLAZA” w Rudzie Śląskiej 
(ul. 1 Maja 310), gdzie porad udzielać będą pracownicy
Działu Opieki nad Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać informacje w zakresie tematyki rodzicielstwa zastępczego, w
kwestiach dotyczących m.in.:

* warunków i procedury ustanowienia rodziny zastępczej,

* praw i obowiązków rodziny zastępczej,
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* świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego miasta i gości
serdecznie zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z konsultacji

WIĘCEJ O DODATKACH MIESZKANIOWYCH W ®-URZĘDZIE
15-03-2010

W dniu 17 marca br. w godz. 14.00 – 17.00 zapraszamy do R– Urzędu 
w Centrum Handlowo – Rozrywkowym „PLAZA” w Rudzie Śląskiej 
(ul. 1 Maja 310), gdzie porad udzielać będą pracownicy Działu Dodatków
Mieszkaniowych MOPS. Wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać

informacje w zakresie dotyczącym:

* regulacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

* uprawnień do korzystania z dodatku mieszkaniowego,

* tytułu prawnego do lokalu,

* pojęcia dochodu i gospodarstwa domowego,

* normatywnej powierzchni lokalu,

* wydatków branych pod uwagę przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego,

* podejmowania decyzji,

* składania wniosków, niezbędnych formularzy i wypełniania druków,

* wywiadów przeprowadzanych dla potrzeb dodatków mieszkaniowych.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego miasta i gości serdecznie zapraszamy i
zachęcamy do skorzystania z konsultacji

Światowy Dzień Zdrowia 2010
02-03-2010

W dniu 7 kwietnia 2010 roku obchodzony będzie coroczny Światowy Dzień
Zdrowia, który w tym roku przebiegał będzie pod hasłem przewodnim
„CZŁOWIEK I MIASTO”, a główna kwestia tegorocznego Dnia to problemy
zdrowotne wynikające z urbanizacji świata.

ZOBACZ APEL PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO 
INSPEKTORA SANITARNEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza - 
dyżury prawnika i psychologa w ramach Poradnictwa
Obywatelskiego
01-03-2010

Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza informuje, że od marca br. wznowione zostaną dyżury prawnika 
i psychologa w ramach Poradnictwa Obywatelskiego. Wszystkie osoby potrzebujące bezstronnej 
i niezależnej informacji zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad.

! ZOBACZ JAK DYŻUROWAĆ BĘDĄ DORADCY !

! ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE !

Ogłoszenie Prezydenta
22-02-2010

Prezydent Miasta Ruda Śląska informuje o możliwości i terminie zgłaszania przez organizacje
pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie miasta 
na prawach powiatu Ruda Śląska, kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
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Niepełnosprawnych, w celu uzupełnienia jej składu.

ZOBACZ TREŚĆ OGŁOSZENIA

Minęło 10 lat działalności Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w
dzielnicy Ruda
16-02-2010

Ośrodek Pomocy  Dzieciom i Rodzinie w dzielnicy Ruda obchodził 10-
lecie swojej działalności. Z tej okazji w dniu 10 lutego 2010 roku o
godz. 13.00 odbyły się uroczyste obchody tego jubileuszu. W tym
dniu zaproszeni goście mieli okazję  zobaczenia placówki „od środka”.
Szczególnym zainteresowaniem cieszył się Niebieski Pokój
Przesłuchań, który w ubiegłym roku Decyzją Ministerstwa
Sprawiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje otrzymał Certyfikat
Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci. Dużą radość zaproszonym
sprawiło zaprezentowane przez dzieci ze Świetlicy autorskie
przedstawienie pt. „Przygoda w Leśnym Dworze”. Z niemniejszym też

zainteresowaniem przybyli obejrzeli prezentację multimedialną o działalności Ośrodka w dzielnicy Ruda.
Również w tym dniu, na terenie placówki, odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej.

WIĘCEJ O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH W ®-URZĘDZIE
10-02-2010

W dniu 17 lutego br. w godz. 1400 – 1700zapraszamy do R– Urzędu 
w Centrum Handlowo – Rozrywkowym „PLAZA” w Rudzie Śląskiej 
(ul. 1 Maja 310), gdzie porad udzielać będą pracownicy Działu Świadczeń
Rodzinnych MOPS. Wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać

informacje dotyczące następujących kwestii:

* jak otrzymać zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na dzieci,

* na jakich zasadach przyznawana jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw.
becikowe;

* jakie warunki należy spełniać by pobierać zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności,

* komu i na jakich zasadach po nowelizacji przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych od 
1 stycznia 2010 roku przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego miasta i gości serdecznie zapraszamy i
zachęcamy do skorzystania z konsultacji

Konkurs "Moje wirtualne miasto" - wygraj wirtualny spacer dla
swojego Miasta
19-01-2010

Miasto Ruda Śląska bierze udział w konkursie „Moje wirtualne miasto”, którego organizatorem jest firma
2M SYSTEM. Główną nagrodą konkursu jest wykonanie przez ww. firmę wirtualnego spaceru po trzech
zwycięskich miastach techniką pozwalającą na interaktywne oglądanie obiektów w tym mieście. Na dane
Miasto można głosować na stronie internetowej www.mojewirtualnemiasto.pl , SMS, jak i poprzez
baner konkursowy zamieszczony na naszej stronie. Miasto z największą ilością głosów otrzyma nagrodę
główną. Głosowanie potrwa do 16 kwietnia 2010 roku. Serdecznie zachęcamy do głosowania na nasze
Miasto.

! UWAGA ! Od 1 stycznia 2010 r. nastąpi zmiana zasad ustalania
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
04-01-2010

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od
dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym
stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym
upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia
wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od
miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

ZOBACZ TREŚĆ USTAWY

czytaj więcej...
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