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Zostań wolontariuszem europejskim 
28-12-2012

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zaprasza do programu Wolontariat Europejski, będącego częścią
programu „Młodzież w Działaniu”, finansowanego w ramach Unii Europejskiej. 
Oferta adresowana jest do młodych osób, które ukończyły 18 rok życia, ale nie przekroczyły 30 lat, bez
względu na wykształcenie oraz płeć. 
Dzięki Wolontariatowi Europejskiemu młodzi ludzie mają możliwość zdobycia tak cennego w obecnych
czasach doświadczenia zawodowego, pracując na rzecz organizacji lub instytucji poza granicami naszego
kraju (w wymiarze ok. 36 godzin tygodniowo - obejmujących także naukę języka), nie ponosząc przy
tym żadnych kosztów związanych z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem. Dodatkowo mają również
możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów, poznania kultury i obyczajów kraju, który
odwiedzą. 
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety ma możliwość wysyłania wolontariuszy poza granice Polski, m.in do
Turcji, Niemiec, Włoch, Albanii, Hiszpanii. Obecnie gości u siebie cztery wolontariuszki z Turcji, Gruzji
oraz Francji. 
O zasadach uczestnictwa w wolontariacie można będzie dowiedzieć się na spotkaniu w dniu 3 stycznia
2013 roku o godz. 17.00 w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej 3, ulica
Karola Goduli 36. 
Szczegółowe informacje uzyskać można także telefonicznie: 32 266 16 72 lub na stronie:
www.aktywnekobiety.org.pl. 
Koordynatorka projektu: Elżbieta Szatowska, e-mail: e.szatowska.sak@gmail.com 

UWAGA
Informumjemy, że dniu 24 grudnia 2012r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej będzie czynny do godz. 12.00.

II Śląska Świąteczna Masa Krytyczna 
21-12-2012

Masa jedzie 13.01.2013r. pod hasłem bezpieczny rowerzysta na drodze.
Przejazd odbędzie się po ulicach Rudy Śląskiej. Trasa będzie liczyła 29 km.
Start o godz. 12.00 z Pl. Jana Pawła II w Nowym Bytomiu. Informacje na
stronie www.tigris.ruda.pl 
ZOBACZ PLAKAT INFORMACYJNY 
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WIGILIA W POMOCY SPOŁECZNEJ 
19-12-2012

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny – czas miłości, radości,
wspólnego przebywania z bliskimi i cieszenia się ich obecnością. Dla
wielu jednak osób jest to okres, w którym bardziej niż kiedykolwiek
doświadczają samotności. To właśnie z myślą o nich w okresie
przedświątecznym i świątecznym zorganizowane zostaną spotkania
wigilijne dla bezdomnych, ubogich i samotnych mieszkańców Rudy
Śląskiej. Z pamięcią i troską o biednych i samotnych mieszkańcach
Rudy Śląskiej w organizację spotkań wigilijnych jak co roku
zaangażowali się: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki
pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz prywatni

sponsorzy.

czytaj więcej...

Młodzi dla Seniorów- na radosne Święta 
18-12-2012

Z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta w Rudzie Śląskiej oraz przy
wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
zorganizowana została w naszym Mieście akcja Młodzi dla Seniorów-
na radosne Święta. Osoby starsze, korzystające z pomocy w formie
usług opiekuńczych, otrzymają słodki świąteczny upominek. Mamy
nadzieję, że rozjaśni utrudzone twarze i ogrzeje serca. 

Dobre serce darczyńców 
18-12-2012

Zbliżające się Święta Bożego narodzenia to czas miłości, radości i
otwartych serc- to czas gestów dobrej woli. Cieszymy się, że wciąż
nie brakuje tych, którzy pamiętają o biednych i potrzebujących
mieszkańcach naszego Miasta. Wszystkim darczyńcom- którzy
niejednokrotnie pragną pozostać anonimowi, już dziś pragniemy
podziękować za dobroć, bo to ona sprawia, że „niepostrzeżenie i cicho
wchodzi wielkie szczęście”. Już dziś pragniemy też podziękować Filii
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Rudzie Śląskiej, która
przekaże kilka paczek świątecznych dla najbiedniejszych rudzkich
rodzin, a także wszystkim przedstawicielom firm, które w tym

świątecznym czasie pamiętają o najuboższych. Czasem płynący z serca prosty gest wystarczy by ogrzać
zmarznięte buzie dzieci i chociaż na chwilę rozproszyć troski ich rodziców. Najpiękniejszą nagrodą jest
radość w oczach obdarowywanych. Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w tym
szczególnym czasie nie zapominają o drugim człowieku. 
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Cafe RZ – grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 
13-12-2012

Cafe RZ jest to rodzaj grupy wparcia dla rodzin zastępczych z terenu naszego
Miasta organizowany w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani to
przyjdźcie do nas. Serdecznie zapraszamy. 
Zachęcamy do zapoznania się z PLAKATEM INFORMACYJNYM

Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych bezpłatne zajęcia,
aktywność, porady i wolontariat 
11-12-2012

W Rudzie Śląskiej Bykowinie, przy ulicy 11 listopada 15a w budynku Centrum
Inicjatyw Społecznych, zarządzanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w
Rudzie Śląskiej uruchomione zostało Centrum Pomocy i Aktywności Osób
Starszych. Prowadzi je Stowarzyszenie Pro Ethica dzięki dofinansowaniu ze
środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych. Jest to
miejsce, w którym osoby w wieku emerytalnym mogą realizować swoje pasje,
zadbać o kondycje zdrowotną, nauczyć się obsługi komputera, czy po prostu
spędzić swój wolny czas w miłym towarzystwie. Jest to też przestrzeń, gdzie
emeryci i renciści mogą zaangażować się w działania na rzecz potrzebujących
czy otrzymać pomoc doradcy lub wolontariuszy. Na zajęcia i spotkania należy
umawiać się telefonicznie pod numerem: 32 707 43 03 wew. 105 lub
osobiście w Centrum Inicjatyw Społecznych w pokoju 105. Zachęcamy do

zapoznania się z PLAKATEM INFORMACYJNYM Szczegółowe informacje o projekcie na stronie:
www.seniorzy.proethica.pl

VII Jesienny Koncert Poetycki 
04-12-2012

W dniu 9 grudnia br. o godzinie 17.30 w Miejskim Centrum Kultury im.
Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 69 odbędzie się VII
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. 

Zmarł wielki człowiek 
29-11-2012
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W najbliższą sobotę, tj. 1 grudnia br. o godz. 9.00 w kościele pw. Bożego
Narodzenia w Rudzie Śląskiej- Halembie II zostanie odprawiona Msza
Święta żałobna w intencji Pani Ewy Blacha, która razem z mężem śp.
Andrzejem prowadziła w naszym mieście Rodzinny Dom Dziecka. W
domu przepełnionym miłością i szczerością wspólnie wychowali
trzydzieścioro sześcioro dzieci. Zmarł wielki człowiek.

czytaj więcej...

Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego już za nami 
27-11-2012

W ubiegłym tygodniu w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w
Nowym Bytomiu odbyła się Konferencja z okazji Dnia Pracownika
Socjalnego. Tematem przewodnim Konferencji był „Współczesny
wizerunek zabezpieczenia społecznego”. Uczestnicy, w pierwszej
części konferencji, mieli okazję wysłuchać dwóch prelekcji. Pierwszą
prelekcję zatytułowaną „Praca socjalna – zawód, czy powołanie”
wygłosił prof. dr hab. Andrzej Niesporek – pracownik naukowy
Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i
Zarządzania Politechniki Śląskiej. Drugim prelegentem był dr Michał

Szyszka Adiunkt w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Bielsku –Białej, który poruszył tematykę
związaną ze współczesnym wizerunkiem pomocy społecznej w prelekcji pt. „Public Relations w pomocy
społecznej –szanse i wyzwania”. Część druga konferencji była swego rodzaju uhonorowaniem działań
podejmowanych na polu pomocy społecznej przez tych, którzy w swoim sercu nigdy nie zapominają o
troskach i problemach drugiego człowieka.

czytaj więcej...

List Gratulacyjny dla Pani Anny Sokalskiej 
26-11-2012

W dniu 21 listopada 2012 r. w Warszawie odbyła się uroczystość z
okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Sekretarz Stanu w
MPiPS Jarosław Duda wręczył nagrody specjalne i wyróżnienia w
zakresie pomocy społecznej, przyznawane przez Ministra Pracy i
Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy
społecznej. Minister Duda pogratulował wszystkim wyróżnionym w
imieniu Ministra Władysława Kosiniak-Kamysza. 
W tym roku zgłoszono ogółem 146 wniosków o nagrody za wybitne i
nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w tym 72

wnioski o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 74 wnioski w kategorii zespołowej. W roku
2012 Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał 14 nagród pieniężnych, w tym 10 nagród
indywidualnych i 4 nagród zespołowych oraz 16 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 10
listów gratulacyjnych indywidualnych i 8 listów gratulacyjnych zespołowych za wybitne i nowatorskie
rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. 
Wśród wyróżnionych listem gratulacyjnym w kategorii indywidualnej, jako jedyna z woj. śląskiego,
znalazła się Pani Anna Sokalska- specjalista pracy socjalnej w naszym Ośrodku. Pani Anna otrzymała
wyróżnienie w formie listu gratulacyjnego za organizowanie i angażowanie osób oraz instytucji lokalnych
do działań na rzecz osób starszych, oraz podejmowanie inicjatyw integrujących społeczność lokalną.
Zaangażowanie samej wyróżnionej zasługuje na szczególny szacunek, ale jest to także dostrzeżenie i
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wskazanie jako wzorcowego kierunku rozwoju pomocy społecznej w Mieście Ruda Śląska przez
przedstawiciela Rządu RP.

czytaj więcej...

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 roku
kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.
22-11-2012

Od 1 stycznia 2013 roku prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego,
które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 roku o
zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012
roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255). 
W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się
dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych. 
ZOBACZ USTAWĘ.

Proponowane przez rząd zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym od
2013 roku 
22-11-2012

Pod obrady Sejmu (na 25. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7, 8 i 9 listopada 2012
roku) trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw. Ustawa - zaproponowana przez rząd - ma zracjonalizować zasady przyznawania świadczeń
pielęgnacyjnych i dostosować je do możliwości finansowych państwa. 
Od 1 lipca 2013 roku świadczenie pielęgnacyjne ma być wypłacane już tylko osobom
uprawnionym do niego na podstawie nowych przepisów. 
Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego mają zgodnie z projektem wygasnąć z mocy prawa po upływie
30 czerwca 2013 roku.

czytaj więcej...

Dzień Pracownika Socjalnego. 
19-11-2012

W dniu 20 listopada br. o godz. 12:00 w Miejskim Centrum Kultury
im. H. Bisty w Nowym Bytomiu odbędzie się konferencja z okazji Dnia
Pracownika Socjalnego. 
Tematem przewodnim Konferencji jest „Współczesny wizerunek
zabezpieczenia społecznego”. 
Z uwagi na powyższe w dniu 20 listopada 2012r. (wtorek) Ośrodek
czynny jest do godziny 11.30. 
W sprawach pilnych kontakt pod nr 518-926-244. 

List Gratulacyjny dla pracowników Socjalnych 
19-11-2012

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
wystosował list Gratulacyjny. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ LISTU 

Uwaga od 1 listopada 2012 roku obowiązują nowe kwoty kryteriów
dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych
13-11-2012

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 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. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostały kwoty
kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego. 
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Kwoty kryteriów dochodowych wynoszą: 
1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.
- 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
2. Od dnia 1 listopada 2014 r.
- 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.
Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:
- 77 zł na dziecko do 5 lat,
- 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
- 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.
Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z
tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

PAMIĘTAJ, ŻE JEŚLI CHCESZ OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIA ZA LISTOPAD BR. MUSISZ ZŁOŻYĆ
WNIOSEK DO KOŃCA LISTOPADA BR.. 

Projekt "Ja i Ty czyli My"
09-11-2012

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rudzie Śląskiej Wirku serdecznie
zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach w ramach Projektu "Ja i Ty
czyli My". 
Tym razem w programie blok warsztatów: 
„Takich dwóch, jak ty jedna - czyli sztuka samotnego rodzicielstwa”,
„Jak pogodzić swoje potrzeby ze wzrastającymi wraz z dziećmi
potrzebami gospodarstwa domowego? Moje miejsce i rola w rodzinie”,
„Dlaczego jestem, kim jestem, co może mnie zmienić”. 
W trakcie warsztatów przewidujemy zajęcia plastyczne dla

najmłodszych. 
Gdzie: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rudzie Śląskiej ul. 1 Maja 291, Ruda Śląska - Wirek (Wejście
od ul.Kubiny) 
Kiedy: 10.11.2012r (sobota) o godzinie 10:00 -13:00 (godzinę przed i po Warsztatach konsultacje
indywidualne z psychologiem) 
Wstęp: bezpłatny 
Dla kogo: dla każdego 
Uwaga! Obowiązują wcześniejsze zapisy! Kontakt mail: projaty@gmail.com; kom: 503-357-305 (Anna
Majorek) 
Projekt powstał dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. 

UWAGA OSOBY BEZDOMNE Z TERENU RUDY ŚLĄSKIEJ
06-11-2012

Schronienie dla bezdomnych mężczyzn zapewnia Noclegownia w
Rudzie Śląskiej 9 ul. Tołstoja 11. Noclegownia jest czynna codziennie.
Godziny przyjmowania osób: 19.00 do 7.00 a także w miesiącach:
listopad i luty od 18.00 do 7.00 oraz grudzień i styczeń 16.00 do 7.00.
Bezdomne kobiety uzyskają wsparcie i skierowanie do odpowiedniej
placówki w siedzibach sekcji pracowników socjalnych. Ponadto
pomocy w uzyskaniu schronienia, odzieży, posiłku i innej bezdomnym
mężczyznom udzielają pracownicy socjalni Działu Klub Integracji

Społecznej, który mieści się w Rudzie Śląskiej, przy ul. Markowej 22 pok. nr 10. ZOBACZ PLAKAT
INFORMACYJNY.

Infolinia dla bezdomnych 
06-11-2012

Od dnia 1 listopada br. do 31 marca 2013 r. w Wojewódzkim Centrum
Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje infolinia dla bezdomnych o
numerze 800 100 022. Infolinia działa całodobowo i obejmuje swym
zasięgiem teren woj. śląskiego. ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PLAKATEM INFORMACYJNYM Wykaz jednostek świadczących pomoc
osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego znajduje
się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny 
06-11-2012
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Pani Grażyna Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska zaprasza na
uroczystą Mszę Św. w intencji Ojczyzny, dla upamiętnienia rocznicy
odzyskania przez Naród Polski Niepodległości. Msza Św. odbędzie się
w dniu 11 listopada br. o godzinie 11.00 w Kościele p. w. Matki Bożej
Różańcowej w Rudzie Śląskiej- Rudzie. Po zakończeniu uroczystej
Mszy Św. Nastąpi przemarsz uczestników i pocztów sztandarowych do
Mauzoleum ku czci ofiar Powstań Śląskich oraz ofiar II Wojny
Światowej. 

Hospicjum to też życie!
29-10-2012

1 listopada na wybranych cmentarzach Rudy Śląskiej (dzielnice Halemba,
Wirek, Kochłowice, Bykowina, Ruda, Bielszowice, Nowy Bytom) zostanie
przeprowadzona kwesta, mająca na celu wsparcie budowy hospicjum
stacjonarnego w Rudzie Śląskiej. Zbiórkę pieniędzy będą prowadzić
wolontariusze Hospicjum Domowego w Rudzie Śląskiej oraz rudzka młodzież
(uczestnicy klubów młodzieżowych Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza,
harcerze, liderzy projektu „PaS – Profilaktyka a Sztuka”), realizująca projekt
„MŁODZI DLA HOSPICJUM”. ZOBACZ PLAKAT INFORMACYJNY.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej laureatem
tegorocznego konkursu „Domy Pozytywnej Energii” 
29-10-2012

„Domy Pozytywnej Energii” to autorska akcja Grupy TAURON
skierowana do całodobowych placówek opiekuńczo- wychowawczych.
W tegorocznej edycji konkursu brało udział 80 placówek, a do ścisłego
finału zakwalifikowało się tylko pięć najlepszych. Finalistom konkursu
została jednak Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie
Śląskiej. Nagroda główna tj. 50 tysięcy złotych trafi teraz do 50 dzieci
w wieku od 6 do 18 lat z pięciu mieszkań rodzinkowych,
funkcjonujących w Rudzie Śląskiej.

czytaj więcej...

Dzień otwarty w Rudzkim Stowarzyszeniu Amazonek „Relaks”
15-10-2012

W dniu 17 października br. w godzinach 11.00 - 16.00 w siedzibie
Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks” (Przychodnia Polska-
Wirek, 41 - 707 Ruda Śląska, ul. OMP 14) odbędzie się Dzień
Otwarty. W programie spotkanie z chirurgiem, onkologiem i
psychologiem. Zapraszamy na stronę www.amazonkiruda.pl. 

Uwaga od 1 października br. obowiązują nowe kryteria dochodowe
w pomocy społecznej
03-10-2012

Od 1 października br. obowiązują nowe kryteria dochodowe oraz kwoty
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 
Kryteria dochodowe: 
- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542 zł, 
- dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł; 
Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: 
- minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie
wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą – w wysokości 531 zł, 
- maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie
wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy

uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – w wysokości 1260 zł, 
- maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 529 zł, 
- kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 250 zł. 
ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Koncert jesienny z cyklu „Rudzkie prezentacje chóralne”
02-10-2012

Rudzkie chóry zapraszają na koncert jesienny z cyklu „Rudzkie prezentacje
chóralne”, który odbędzie się w dniu 07 października br. o godz. 17.00 w
Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej- Nowym

http://www.mops.rsl.pl/img/m_d_h_plakat.jpg
javascript:void(0)
http://www.amazonkiruda.pl/
http://www.mops.rsl.pl/pliki/rrm01102012.pdf


Bytomiu. Wstęp wolny. 
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym.

Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza zaprasza na sportowe spotkania
w ramach Klubiku Rodzica
01-10-2012

Klubik Rodzica to zajęcia prowadzone przez Stowarzyszenie Św. Filipa
Nereusza dla dzieci od 3 do 6 lat oraz dla ich rodziców. Dzieci wraz z rodzicami
mogą tutaj wspólnie uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych. Pierwsze
spotkanie odbyło się w minioną sobotę. Stowarzyszenie serdecznie zaprasza
na kolejne spotkania w październiku, listopadzie i grudniu. Udział w zajęciach
jest bezpłatny. 
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym.

Rudzki Jarmark Pozarządowy
05-09-2012

Prezydent Miasta Ruda Śląska serdecznie zaprasza na Rudzki Jarmark
Pozarządowy. Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę, tj. 29 września br. w
godz. od 15.00 do 20.00 na Placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu. Główne
cele imprezy to integracja wewnątrzsektorowa oraz promocja organizacji i ich
działalności na terenie naszego Miasta. Na dzień dzisiejszy swój udział
zapowiedziało około 20 organizacji. Jarmark będzie doskonałą okazją do
spotkań przedstawicieli wszystkich organizacji, bez względu na to, czy będą
się prezentowały podczas imprezy czy nie, a może nawet zaowocuje nowymi
ciekawymi inicjatywami.
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym.

„Rodzinnie – program wzmacniania więzi rodzinnych i potencjału
rodzin” realizowany przez Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza 
25-09-2012

„Rodzinnie – program wzmacniania więzi rodzinnych i potencjału
rodzin” to zadanie, które Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza zaczęło
realizować w sierpniu br. Jego celem jest dostarczanie rodzinom
możliwości zdobywania wspólnych dobrych doświadczeń sprzyjających
wzmacnianiu więzi i rozwijaniu tkwiącego w nich potencjału.

czytaj więcej...

Nagroda dla Miasta w konkursie Samorząd Równych Szans 
20-09-2012
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Miasto Ruda Śląska zostało po raz drugi wyróżnione przez Fundację
Instytut Rozwoju Regionalnego w ogólnopolskim konkursie Samorząd
Równych Szans na najlepsze działania na rzecz osób
niepełnosprawnych realizowane przez polskie samorządy. Fundacja
Instytut Rozwoju Regionalnego od kilku lat zachęca samorządy, by
pokazywały swoją działalność i najlepsze praktyki w zakresie polityki
na rzecz osób niepełno¬sprawnych szerokiemu gronu odbiorców w
całej Polsce. Wręczenie wyróżnień odbędzie się 5 października 2012
roku w Karpaczu. 
Kapituła Nagrody pod przewodnictwem ministra Jarosława Dudy –

Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wyróżniła nasze Miasto spośród 125 samorządów z
całej Polski zgłoszonych do konkursu. Wyróżnienie jest ukoronowaniem pracy wielu osób
zaangażowanych w organizację corocznych obchodów Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych w
naszym mieście. Wielkie zasługi na rzecz poszukiwania rozwiązań, dających osobom niepełnosprawnym
poczucie akceptacji społecznej ma Pani Grażyna Dziedzic - Prezydent Miasta Ruda Śląska, która najpierw
jako Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie jako Prezydent Miasta, wsparcie dla
osób niepełnosprawnych uczyniła jednym z priorytetów swojej pracy.

czytaj więcej...

Co nowego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej? 
12-09-2012

W dniu 16 sierpnia br. grupa teatralna „Tulipanki” z Dziennego Domu
Pomocy Społecznej została zaproszona przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Cieszynie oraz Miejski Dom Spokojnej Starości w
Ustroniu na III Międzynarodowy Dzień Osób Starszych organizowany
na Rynku w Ustroniu. Pensjonariusze z naszego DDPS wystąpili jako
goście specjalni wystawiając bajkę „O Franku w krainie baśni”.
Wcześniej zaprezentowali się w Miejskim Żłobku „Misiakowo” oraz w
Przedszkolu Nr 17 w Rudzie Śląskiej. Wystąpili także na dużej scenie
w Dąbrowie Górniczej na III Międzynarodowym Przeglądzie
Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej „PUMA 2012”,

gdzie zostali zauważeni przez organizatorów imprezy w Ustroniu.

czytaj więcej...

Grupa dla Młodych Dorosłych- serdecznie zapraszamy!
05-09-2012

Informujemy, że w dniu 3 października 2012r. w Dziale Pieczy Zastępczej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bujoczka 12 w Rudzie Śląskiej
1 rozpoczną się zajęcia Grupy dla Młodych Dorosłych. Spotkania będą
odbywały się w środy w godzinach od 16.00 do 18.30. Planowanych jest 15
spotkań (do 16 stycznia 2013r.).
Grupa przeznaczona jest dla osób w wieku od 17 do 22 roku życia. Jej
adresatami są osoby usamodzielniane oraz młodzież z rodzin zastępczych i
placówek socjalizacyjnych. Ma ona charakter rozwojowy, zawiera elementy
wsparcia i psychoedukacji. Spotkania będą miały formę warsztatową. Osoby
zainteresowane proszone są o kontakt z psychologiem prowadzącym Grupę:
mgr Jadwigą Jakrzewską (tel. 32 70 74 704). Zachęcamy do zapoznania się
z plakatem informacyjnym.

„Aktywny Samorząd”- pilotażowy program ogłoszony przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
07-09-2012

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rudzie Śląskie. Program obejmuje następujące obszary: 
1) obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu, 
2) obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem, 
3) obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, 
4) obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, 

5) obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich, 
6) obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
7) obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym, 
8) obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 
9) obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej. 
Adresatami programu w 2012 roku są 
– dzieci i młodzież do 16 roku życia posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z dysfunkcją narządu
ruchu i wzroku 
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– dorosłe osoby niepełnosprawne aktywne zawodowo ze znacznym stopniem niepełnosprawności z
dysfunkcją narządu ruchu i wzroku. 
W 2012 roku preferowane będą wnioski dotyczące: 
– osób niepełnosprawnych, które studiują lub uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych, 
– osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo, 
W związku z tym informujemy, że do 30.09.2012 r. trwa wydawanie i nabór wniosków do realizowanego
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu w Dziale Opieki nad Osobami
Starszymi i Niepełnosprawnymi z siedzibą Ruda Śląska ul. Markowej 20, parter, pokój nr 4a tel. (32) 344
– 03 – 23 wew. 304 
GODZINY PRZYJĘĆ: 
Poniedziałek 14-17 
Wtorek, Środa, Piątek 8-10 
Czwartek 14-15:30

Szkolenie dla rodzin zastępczych- XVIII edycja szkolenia
05-09-2012

Pierwsze spotkanie dla rodzin zastępczych (XVIII edycja) odbędzie się 17
września br., tj. w poniedziałek w godzinach od 16.00 do 19.00. Spotkania
odbywają się przez 14 tygodni od września 2012r. do grudnia 2012r., raz w
tygodniu w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rudzie Śląskiej, przy ulicy Bujoczka 12. 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ubiegają się o pełnienie funkcji
rodziny zastępczej, a także dla rodzin zastępczych już ustanowionych przez
Sąd. Na dzień dzisiejszy lista kandydatów na szkolenie jest zamknięta. 
Psycholodzy prowadzący: mgr Izabela Koziarczyk-Paździor, mgr Katarzyna
Szmida 
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym.

Szkoła dla Rodziców- serdecznie zapraszamy!
05-09-2012

W Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej rozpocznie się cykl warsztatów doskonalących umiejętności
wychowawcze pt. „Szkoła dla Rodziców”. Zajęcia będą się odbywać od
02.10.2012r. do 11.12.2012r. w Dziale Pieczy Zastępczej przy ulicy Bujoczka
12 w Rudzie Śląskiej 1. Cykl obejmuje 10 cotygodniowych spotkań trwających
od 1600 do 1900 w każdy wtorek. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to
program spotkań adresowany do rodzin zastępczych. Psycholog realizujący
program - mgr Danuta Sitek- rekomendowana przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji. 
Chętni do wzięcia udziału w zajęciach mogą zgłaszać się telefonicznie (32
7074704, 508359584) do dnia 25.09.2012r. 
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym.

Głosuj na Centrum Inicjatyw Społecznych w Rudzie Śląskiej w
ramach konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa
Śląskiego" 
23-08-2012

Trwa internetowe głosowanie na najpopularniejszą realizację w ramach
konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego",
organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego. Ruda Śląska do
konkursu zgłosiła 3 projekty: 
- Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia nr 18 w Rudzie Śląskiej przy
ul. 1 Maja 32, 
- Centrum Inicjatyw Społecznych w Rudzie Śląskiej, 

- Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rudzie Śląskiej. 
Wszystkie zostały zakwalifikowane do dalszej oceny i prezentacji na stronie internetowej województwa
śląskiego pod adresem www.slaskie.pl/npp. 
Aby oddać swój głos, należy na stronie internetowej konkursu www.slaskie.pl/npp wybrać trzy
najlepsze propozycje i przyznać im odpowiednio: 3, 2 lub 1 punkt, a następnie potwierdzić swój głos
przez e-mail. Głosowanie potrwa do końca sierpnia.

Europejski Dzień Sąsiada na Osiedlu Kaufhaus
23-08-2012

W dniu 28 sierpnia 2012 r. na Osiedlu Kaufhaus, w godz. 11.00 - 15.00, w
ramach Programu Aktywności Lokalnej, zorganizowany zostanie EUROPEJSKI
DZIEŃ SĄSIADA, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców Osiedla.

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym.
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STYPEDNIA SZKOLNE - ROK SZKOLNY 2012/2013
03-08-2012

Wnioski o ustalenie prawa do stypednium szkolnego na nowy rok szkolny 2012/2013 można pobrać w
MOPS Ruda Śląska przy ul. Markowej 20 – w Zespole ds. Pomocy Socjalnej Uczniom, pokój nr 2 (parter)
oraz w wersji elektronicznej pod adresem: www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl. 
Wnioski przyjmowane będą w siedzibie tut. Ośrodka - w Zespole ds. Pomocy Socjalnej Uczniom, pokój nr
2 (parter) od 16.08.2012r. do 15.09.2012r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15
października 2012r. w godzinach:
SIERPIEŃ 2012: 
PONIEDZIAŁEK od 14.00 do 16.30 
CZWARTEK od 13.00 do 15.00 
WTOREK, ŚRODĄ, PIĄTEK od 8.00 do 10.00.

WRZESIEŃ 2012 – LISTOPAD 2012 
PONIEDZIAŁEK od 8.30 do 16.30 
WTOREK od 8.00 do 15.00 ŚRODA od 8.00 do 13.30 
PIĄTEK od 8.00 do 13.30. 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - OKRES ŚWIADCZENIOWY 2012/2013
31-07-2012

Nowy okres świadczeniowy 2012/2013 rozpoczyna się od 01 października 2012 roku i trwa do 31
września 2013 roku. Wnioski będą przyjmowane od 01 sierpnia 2012 roku w siedzibie tut. Ośrodka przy
ul.Markowej 20 pok. 5 i 6. Więcej informacji znajdziesz na plakacie. 

ŚWIADCZENIA RODZINNE - OKRES ŚWIADCZENIOWY 2012/2013
31-07-2012

Nowy okres zasiłkowy 2012/2013 rozpoczyna się od 01 listopada 2012 roku i trwa do 31 października
2013 roku. Wnioski będą przyjmowane od 03 września 2012 roku w siedzibie tut. Ośrodka przy
ul.Markowej 20 pok. 5 i 6. Więcej informacji znajdziesz na plakacie. 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE - dodatkowo po 100 zł w miesiącach:
od lipca do grudnia 2012
31-07-2012

Matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka pobierający świadczenie pielęgnacyjne w miesiącach: od
lipca do grudnia 2012r. otrzymają dodatkowo po 100 zł. Więcej informacji znajdziesz na plakacie. 

PEAD w Rudzie Śląskiej już po raz ósmy 
27-06-2012

Niebawem w naszym Mieście rozpocznie się realizacja kolejnego etapu
Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD).
Nasze miasto realizuje ten program już po raz ósmy, a pomoc jaką ze
sobą niesie skierowana jest do najuboższych mieszkańców Rudy
Śląskiej. Zadanie to realizowane będzie przez Caritas Archidiecezji
Katowickiej. Podmiot będzie realizował to zadanie nieodpłatnie.
Dystrybucja przydziału żywności w ramach Programu PEAD
realizowana będzie w dwóch Ośrodkach: Ośrodek dla
Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa adres: 41- 706 Ruda

Śląska, ul. Kłodnicka 103 oraz Ośrodek Święta Elżbieta adres: 41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 30.

czytaj więcej...

X Świetlandia już za nami 
27-06-2012
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W minioną sobotę na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej
Sportowej nr 15 w Halembie, odbyła się X edycja "Świetlandii". W
kilkunastu konkurencjach sportowych rywalizowało ponad 400
uczestników reprezentujących 12 placówek opiekuńczo-
wychowawczych. Każdego roku organizatorem festiwalu jest inna
placówka. W tym roku było to Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza,
które przygotowało festiwal w formie Dziecięcej Olimpiady Sportowej.
Sobotnią imprezę rozpoczęła rywalizacja na najlepszy i najgłośniejszy
okrzyk. Każda prezentacja była wyjątkowa i niepowtarzalna, dlatego

jury w tej konkurencji przyznało wszystkim ex aequo pierwsze miejsce. Również podczas sportowych
zmagań nie było przegranych. Sportowe zmagania i zaangażowanie dzieci oceniane były specjalnymi
kolorowymi żetonami, które wrzucano do przygotowanych pojemników z nazwami ośrodków. Po
przeliczeniu zdobytych w ten sposób punktów wyłoniono placówkę, która otrzymała puchar przechodni.
Przez najbliższy rok, do następnej "Świetlandii" znajdować się on będzie w posiadaniu Stowarzyszenia
św. Filipa Nereusza. Na zakończenie imprezy przedstawiciele ośrodka bł. Jana Pawła II oraz świetlicy
środowiskowej św. Elżbiety odebrali z rąk wiceprezydent Anny Krzysteczko symboliczny klucz, który
oznacza, że to właśnie te placówki w przyszłym roku będą organizować XI "Świetlandię". 

czytaj więcej...

Pierwsza w tym roku edycja szkolenia rodzin zastępczych już za
nami
21-06-2012

W dniu 12 czerwca br. zakończyliśmy pierwszą w tym roku edycję
szkolenia rodzin zastępczych. Szkolenie, które trwało od 06 marca br.,
prowadzili pracownicy Działu Pieczy Zastępczej naszego Ośrodka.
Uczestnicy szkolenia byli bardzo zadowoleni zarówno z treści
merytorycznej, jak i z przyjaznej atmosfery panującej na zajęciach.
Szkolenie prowadzone było na podstawie autorskiego programu
„DOM”. Szkolenie ukończyło 13 osób, z czego 9 osób stanowiących
rodzinę spokrewnioną i 2 rodziny ubiegające się o funkcję rodzica
zastępczego.

Złoty Krzyż Zasługi dla Pani Ewy Blacha
20-06-2012

„Szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta” 

Na wniosek Koalicji na Rzecz Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej
oraz za pośrednictwem Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka
Pani Ewie Blacha- wieloletniej Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w
Rudzie Śląskiej (1981-2003), został nadany przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi. Dzisiaj w Szpitalu
Chorób Płuc w Orzeszu - Rzecznik Praw Dziecka wraz z Panią
Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyną Dziedzic wręczył nadane
odznaczenie. Miłość, szczerość i pogoda ducha nigdy nie opuszczają
Pani Ewy, a raczej mamy Ewy, bo nią właśnie jest nie tylko dla dwójki

swoich dzieci, ale również dla wszystkich dzieci, które od 1981 roku wraz z mężem Andrzejem ( †
22.02.2011r.) przyjmowała pod swój dach. Przez te wszystkie lata wychowali łącznie 36 dzieci. Pani Ewa
jest emocjonalnie związana z każdym dzieckiem, które przebywało w Rodzinnym Domu Dziecka, a i
wychowankowie wraz z własnymi dziećmi często odwiedzają Dom przy ul. Leśnej. Przez ponad 30 lat
prowadzenia rodzinnego Domu Dziecka Pani Ewa wraz z mężem otrzymali wiele nagród i wyróżnień za
miłość, za dobre serce za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, za inicjatywę w działaniu na
rzecz dzieci i młodzieży. Gdybyśmy chcieli wypisać je wszystkie lista byłaby bardzo długa. W 2008 roku
jedna z wychowanek Rodzinnego Domu Dziecka wpadła na pomysł uhonorowania Pani Ewy Orderem
Uśmiechu i tak też się stało. Tym samym Pani Ewa stała się 865 kawalerem Orderu Uśmiechu, jednak dla
niej największym wyróżnieniem i nagrodą przez te wszystkie lata są miłość, wdzięczność i szacunek
dzieci oraz satysfakcja, że każde z nich wyrosło na człowieka umiejącego kochać oraz radzić sobie w
życiu, a także być odpowiedzialnym za swoją własną rodzinę. Ta odpowiedzialność została im
zaszczepiona w Rodzinnym Domu Dziecka i jak mówi podstawą jej służby jest miłość do dzieci, życiowy
optymizm zgodnie z zasadą, że szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta. Ta służba jest jej sposobem
na życie. Pomagając dzieciom, pomaga sobie. Jej receptą na udane życie rodzinne jest szczerość,
otwartość i „przegadywanie” wszystkich problemów na bieżąco- nie dopuszczanie do tego, by problemy
rodzinne piętrzyły się. Pani Ewo gratulujemy odznaczenia i pełni szacunku dziękujemy za Pani
pracę z sercem na dłoni- dzień po dniu. 

Ogólnopolska konferencja "Projektowanie uniwersalne. Dostępność
i uczestnictwo dla wszystkich”
19-06-2012
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Konferencja "Projektowanie uniwersalne. Dostępność i
uczestnictwo dla wszystkich”, odbędzie się w czwartek 21 czerwca
w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Golden Floor przy al.
Jana Pawła II 27, w godz. 9.30 – 16.00. Konferencja została
przygotowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych, we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do
Spraw Równego Traktowania w celu prezentacji możliwości wdrażania
idei projektowania uniwersalnego jako praktycznego narzędzia,
użytecznego we wszystkich przedsięwzięciach związanych z
organizacją przestrzeni publicznej, dostarczaniem informacji,

produktów i usług. 
pobierz program konferencji w formacie doc 36,5 kb Ze względu na ograniczoną liczbą miejsc
osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza
zgłoszeniowego i oczekiwanie na potwierdzenie możliwości uczestnictwa.
pobierz kartę zgłoszeniową w formacie doc 25 kb Karty zgłoszeniowe można przesyłać na adres e-
mail: sekretariat.bon@mpips.gov.pl lub numer faxu 22 48 22 529 06 02 

Serdecznie zapraszamy na tegoroczną Świetlandię
19-06-2012

Już w najbliższą sobotę, tj. w dniu 23 czerwca br. o godz. 9.30 na
obiektach sportowych Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 w
Halembie, odbędzie się X 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.
Świetlandia będzie miała formę Dziecięcej Olimpiady Sportowej i
przeznaczona jest dla wszystkich podopiecznych z placówek
opiekuńczo – wychowawczych z terenu miasta Ruda Śląska oraz

środowiska lokalnego. Impreza objęta została honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Miasta Ruda Śląska.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Festyn na Orzegowie
19-06-2012

Mieszkańców Orzegowa zapraszamy w najbliższą sobotę 23 czerwca b.r. w
godz. od 12.00 do 21.00 na festyn parafialny połączony z obchodami
Europejskiego Dnia Sąsiada, który odbędzie się przy kościele św. Michała
Archanioła w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w ramach Programu Aktywności
Lokalnej dla dzielnicy Orzegów. Podczas festynu wystąpi wielu zaproszonych
artystów, w tym m.in. Marek Hadrian, grupa "Róże św. Elżbiety", Marian
Makula oraz Karolina i Adam Krawczyk. Ponadto odbędzie się Biesiada z
„Michaelem” prowadzona przez chór parafialny oraz spektakl pt. "Prorok" w
wykonaniu oazowiczów z Rudy Śląskiej. W czasie imprezy będzie można
spróbować wojskowej grochówki. Wystawione zostaną również firmowe
stoiska gastronomiczne, na których będzie można zakupić lody, watę cukrową
oraz grillowane kiełbaski. Oprócz animacji zabaw dla dzieci niewątpliwie

ciekawą atrakcją - nie tylko dla najmłodszych - będzie wystawa pojazdów militarnych „Grupy Śląsk”.
Festyn zorganizowany jest w ramach projektu Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Debata o kulturze w Rudzie Śląskiej rozpoczęta.
19-06-2012

Do końca czerwca w sześciu dzielnicach miasta odbędą się warsztaty
dotyczące sześciu obszarów rudzkiej kultury: twórców, finansowania kultury,
nowej kultury, edukacji kulturalnej, wydawnictw i promocji oraz amatorskiego
ruch artystycznego. Ten cykl spotkań zostanie podsumowany na
październikowym Forum Kultury. Partnerami debaty o rudzkiej kulturze są:
miasto Ruda Śląska, Forum Inicjatyw Kulturalnych, Rudzkie Stowarzyszenie
Inicjatyw Niebanalnych „In-nI” oraz stowarzyszenie Genius Loci. Pierwsze
spotkanie odbyło się w dniu 15 czerwca br. Serdecznie zapraszamy do
zapoznania się z plakatem informacyjnym oraz do uczestniczenia w kolejnych
spotkaniach. 

Zapraszamy
19-06-2012

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/(l5iane7hW5Wxx6KZcIDWz5Wzip-nj9GhZ5nPnaWzip-mj9GhaZnZnaaxW4fmxtfOqL_Twt7nj8vbxs3VmcjPwqWpgMjwudremb_FlaOpU5Paw8uJcds)/files/aktualnoccci/program_konferencji_21_czerwca_2012.doc
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/(l5iane7hW5Wxx6KZcIDWz5Wzip-nj9GhZ5nPnaWzip-mj9GhaZnZnaexW4fhtdrbl73gyt_nlN_bwtHWrb_F0-Xni8rhyNfel8zPyNLtj87tudral8rUyNKmhdTZdqPk)/files/aktualnoccci/karta_zgloszeniowa_projektowanie_uniwersalne_.doc


UWAGA
Wnioski o przyznanie dodatkowego 100 zł dla niektórych osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne można składać do 30 czerwca 2012r. (dotyczy informacji zamieszczonej na stronie w
dniu 21 maja br.) - wnioski można pobrać ze strony BIP MOPS lub w sekcjach pracowników socjalnych w
terenie.

Ognisko św. Jana Bosco w Bykowinie 
14-06-2012

W dniu 23 kwietnia br. w Bykowinie swoją działalność rozpoczęło
Ognisko Wychowawcze. Siedziba Ogniska znajduje się w budynku
Centrum Inicjatyw Społecznych przy ulicy 11- go listopada 15 w sali
numer 109. Placówka ta, prowadzona przez Stowarzyszenie św. Filipa
Nereusza, działa w oparciu o system prewencyjny św. Jana Bosco.
Odbywają się w niej zajęcia o charakterze wychowawczym,
profilaktycznym i edukacyjnym. Obecnie wszystkie miejsca w Ognisku
są już zajęte. Grupą liczącą 15 dzieci, opiekuje się dwóch
wychowawców. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w

godzinach od 14:00 do 18:00. Plan dnia uwzględnia: czas na aktywność własną dzieci, pomoc w nauce,
ciepły posiłek oraz zajęcia profilaktyczne, plastyczne, kulinarne, sportowe, gry i zabawy. Główną metodą
pracy z dziećmi jest metoda projektu polegająca na organizowaniu różnych przedsięwzięć na rzecz
innych, zgodnie ze słowami św. Filipa Nereusza: „Ani jeden dzień nie może upłynąć aby nie uczynić
czegoś dobrego”. Obecnie grupa pracuje nad projektami: „W Kokotku zawrzało…” oraz „Klip z Ogniska”.
Dzieci w ramach tych projektów przygotowują prezentację multimedialną przedstawiającą weekendową
wycieczkę do Kokotka oraz klip przedstawiający działalność Ogniska. Cieszy nas również fakt, iż dwóch
chłopców zakwalifikowało się do udziału w turnieju piłkarskim „Małe Euro”. Poza zajęciami stacjonarnymi
organizowane są też wycieczki, m.in. do Kokotka, do Ośrodka Rekreacyjnego w Kochłowicach oraz
wyjazdy na basen do Paniówek i Tarnowskich Gór. Czworo rodziców uczestniczyło także w trzydniowych
rekolekcjach w Brennej Leśnicy. W najbliższym czasie w Ognisku planowany jest wspólny podwieczorek
dla całych rodzin. W trakcie tego spotkania między innymi rodzice i dzieci podzielą się swoimi
wspomnieniami z Kokotka i Brennej. Działalność Ogniska finansowana jest ze środków miasta Ruda
Śląska oraz środków unijnych. 

czytaj więcej...

Pomóżmy Patrycji Szulc
13-06-2012

W najbliższą sobotę w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 12 w godz. od 12.00 do
16.00 odbędzie się Festyn Charytatywny, z którego dochód zostanie
przeznaczony na dalsze leczenie i rehabilitację Patrycji Szulc. 
Patrycja cierpi na wiele chorób. Wśród nich jest przewlekły zespół
zapalenia nerek, padaczka, ziarniak, cukrzyca, astma oskrzelowa. Ma
wadę wzroku, niedosłuch i problemy z koncentracją. Szybko się
męczy. Jest pod opieką wielu poradni specjalistycznych, często
przebywa w szpitalach. Stan zdrowia nie pozwala dziewczynce
uczęszczać do szkoły. W ciągu dnia otrzymuje insulinę, zażywa leki na
padaczkę, nerki, astmę, ciśnienie i ziarniaka. Patrycja to uśmiechnięta

i radosna dziewczynka, po której nie widać, że jest tak schorowana. A jednak - lista chorób Patrycji jest
bardzo długa, podobnie jak lista leków, które trzeba co miesiąc zakupić. 
Jeśli możesz przyjdź i pomóż – dar serca to najpiękniejszy dar.
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Elektroniczny Biuletyn Informacyjny PFRON pn. eBIFRON 
13-06-2012

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął
publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn.
eBIFRON. 
Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem
http://ebifron.pfron.org.pl/index.php jak również na stronie

PFRON www.pfron.org.pl Zachęcamy do lektury elektronicznego Biuletynu. 

czytaj więcej...

Bezpłatna Infolinia Obywatelska Rzecznika Praw Obywatelskich 
31-05-2012

Informujemy, że od 16 kwietnia br. pod numerem 800 676 676 działa
bezpłatna Infolinia Obywatelska Rzecznika Praw Obywatelskich. Osoby z całej
Polski mogą połączyć się zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i telefonów
komórkowych należących do wszystkich sieci: Orange, Play, Plus i T-mobile.
Łącząc się z Infolinią Obywatelską każdy obywatel może uzyskać podstawowe
informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO. Tą drogą można
również dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Jeżeli
sprawa nie jest związana z kompetencjami RPO, pracownicy Infolinii starają
się udzielić informacji gdzie można się z daną sprawą zwrócić by uzyskać
pomoc. Telefon obsługują doświadczeni prawnicy – pracownicy Wydziału
Przyjęć Interesantów Biura RPO. 

Bezpłatny telefon – Infolinia Obywatelska RPO jest czynny: 
Poniedziałek godz. 10.00-18.00 
Wtorek – Piątek godz. 8.00-16.00 
Siedziba Infolinii znajduje się w warszawskim Biurze RPO 

czytaj więcej...

Druga edycja gry terenowej „GRoT”
30-05-2012

Klub Młodzieżowy Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Halembie serdecznie
zaprasza na imprezę przygodową przeznaczoną dla rodzin oraz grup
młodzieżowych, która odbędzie się w dniu 16.06.2012 roku w lasach
halembskich i okolicy. 
Bliższe informacje (regulamin, karty zgłoszeń itp.) można uzyskać na stronie
internetowej www.nereusz.pl. 

Festyn na Starej Bykowinie pod honorowym patronatem Prezydent
Miasta Ruda Śląska Grażyny Dziedzic 
24-05-2012

W dniu 26 maja na Starej Bykowinie na alejkach przy ul. Chrobrego w godzinach od 12.00-21.00
odbędzie się festyn integracyjny organizowany w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej „Nowe
życie Starej Bykowiny” na który serdecznie zapraszamy. 

czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego miasta na Dni Rudy
Śląskiej
24-05-2012

W tym roku Dni Rudy Śląskiej obchodzone będą w dniach od 26 do 27 maja
2012 r. 
Jesteś ciekaw-przyjdź koniecznie. Bliższe informacje można uzyskać na stronie
internetowej www.rudaslaska.pl 

http://ebifron.pfron.org.pl/index.php
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Koncert dla dzieci
23-05-2012

Dom Kultury w Rudzie Ślaskiej-Bielszowicach serdecznie zaprasza na Koncert
dla dzieci który odbedzie się w dniu 27.05.2012 r o godz. 16.00 Bliższe
informacje można uzyskać na stronie internetowej www.domkulturyrsl.pl 

Wzrost wysokości dodatku mieszkaniowego 
22-05-2012

Na wniosek Prezydenta Miasta Grażyny Dziedzic, Rada Miasta Uchwałą nr PR.0007.57.2012 z dnia 29
marca 2012 roku podniosła wskaźnik określający wysokość dodatku mieszkaniowego do 60%.
Od 1 czerwca 2012 roku będzie obowiązywać następująca wysokość dodatku mieszkaniowego: 
1) do 60% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego
lub 
2) do 60% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest
mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. 
Do 31 maja 2012 roku obowiązuje wskaźnik 50%. 

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne w okresie IV-VI 2012 r. 
21-05-2012

W dniu 18 maja 2012 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie (Dz.U. poz. 551) w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej,
realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne, zwanej dalej „pomocą”. Prawo do pomocy przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi
faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listo¬pada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)). Pomoc przysługuje w
wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu. Pomoc jest
wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, i jest rea¬lizowana przez organ właściwy w
rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Przyznanie oraz odmowa
przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek składa się w terminie do dnia
31 maja 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7
dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pie¬lęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wniosek, złożony po terminie, pozostawia się bez rozpoznania. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2012 r. 
Wnioski można pobrać ze strony BIP MOPS lub w sekcjach pracowników socjalnych w terenie. 

Zapraszamy na V Festyn dla Rodzin Zastępczych
16-05-2012

http://www.domkulturyrsl.pl/


Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby z terenu
naszego miasta do wzięcia udziału w V Festynie dla Rodzin
Zastępczych, który odbędzie się 22 maja 2012 roku w godzinach
17:00-19:30 w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury im.
Henryka Bisty w Nowym Bytomiu. Festyn jest organizowany przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Urzędem Miasta
w Rudzie Śląskiej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Ruda Śląska. Festyn dla Rodzin Zastępczych odbywa się w ramach
Metropolitarnego Święta Rodziny dlatego też mogą w nim uczestniczyć

nie tylko rodziny zastępcze ale również mieszkańcy naszego miasta. Atrakcje, z którymi spotkacie się
Państwo jeśli zechcecie nas odwiedzić we wtorkowe popołudnie to: występy muzykujących rodzin –
mieszkańców miasta Ruda Śląska, występy rodziców zastępczych z dziećmi, pokaz baniek mydlanych,
możliwość skorzystania z dmuchanego „zamku dla milusińskich”, pchli targ zorganizowany przez Dział
Pieczy Zastępczej „Klamoty za złoty”, stoisko z ciastami, stoisko „Jak zostać rodzicem zastępczym?” oraz
stoisko z grillowaną kiełbaską, chlebem i napojami. 
Dochód ze sprzedaży ciasta i „klamotów” zostanie przekazany na wyjazd dzieci z rodzin
zastępczych na kolonie. 

GÓRY ŚMIECI ZNIKAJĄ - GAZETA WYBORCZA ZAUWAŻYŁA OGROM
PRACY WYKONANEJ PRZEZ OSOBY ŚWIADCZĄCE PRACE SPOŁECZNIE
UŻYTECZNE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ 
11-05-2012

Dnia 9 maja 2012 roku w Gazecie Wyborczej pojawił się artykuł
ukazujący korzyści płynące z zaangażowania podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w prace społecznie użyteczne
na rzecz Miasta Ruda Śląska. „Bijemy brawo i czekamy na następnych
…” 

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych
07-05-2012

Tradycyjnie w maju każdego roku w Rudzie Śląskiej odbywa się Tydzień
Godności Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczne obchody potrwają od 11
do 18 maja 2012. Miasto Ruda Śląska jest organizatorem tej inicjatywy już
po raz dziesiąty. 

czytaj więcej...

Ruda Śląska znów w czołówce – wyniki konkursu ogłoszonego przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Gminne programy
aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa
socjalnego”. 
07-05-2012

W dniu 30 kwietnia 2012 roku na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
opublikowano listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie „Gminne programy
aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2012 r.” 

czytaj więcej

Zaproszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska na uroczystą mszę św. 
27-04-2012

Prezydent Miasta Ruda Śląska serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w uroczystej mszy św. w
intencji Ojczyzny i mieszkańców miasta. Msza ta odbędzie się w dniu 03 maja 2012 r. o godz. 10.30
w Kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej–Kochłowicach. Po zakończeniu
mszy zaplanowany jest przemarsz i złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Rudzie
Śląskiej - Kochłowicach.
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INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
27-04-2012

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej informuje, iż osoby doświadczające
trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się i w związku z tym wymagające wsparcia w
kontaktach z organami administracji publicznej, mogą skorzystać w tutejszym Ośrodku z pomocy.
Istnieje możliwość skorzystania z : 
- pomocy tłumacza języka migowego lub
- kontaktu za pomocą poczty elektronicznej i przesyłania faksów. 
Osoby niedosłyszące, głuchonieme winne zgłosić chęć skorzystania z pomocy w komunikowaniu się co
najmniej na 3 dni robocze przed tym dniem w formie faxu lub drogą email, z wyłączeniem sytuacji
nagłych. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, tj. osoby z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności. Podstawa prawna: ustawa z dnia 19.08.2011r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). 
Godziny pracy Ośrodka: 
- poniedziałek od 7.30 do 17.00 
- wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30 
Tel. 32-344-03-23 
Fax: 32-344-03-02 
e-mail: sekretariat@mops.rsl.pl

Zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży
„PRZYSTANEK” na konferencję podsumowującą projekt pn „Chcesz
pomagać – zostań wolontariuszem”
27-04-2012

Dnia 18 maja 2012 r. o godz. 12.30. w Gimnazjum nr 13 w Rudzie Śląskiej
odbędzie się konferencja podsumowującą projekt pn. „Chcesz pomagać –
zostań wolontariuszem”. W dniu tym także odbędą się Targi Wolontariatu na
które serdecznie zapraszamy. 

Załączniki

Europejski Tydzień Szczepień 
23-04-2012

Od 21 do 27.04.2012 r. obchodzimy Europejski Tydzień Szczepień, którego
celem jest promowanie szczepień jako skutecznej formy zapobiegania wielu
chorobom. Motywem przewodnim akcji jest podniesienie świadomości
społeczeństwa w zakresie korzyści, jakie przyniosły szczepienia w zakresie
zdrowia publicznego i odporności zbiorowiskowej w celu ochrony osób, które
mogą być narażone w sposób szczególny na zakażenie, noworodki czy osoby
przewlekłe chore. 

Stypendia szkolne 
19-04-2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przypomina rodzicom i pełnoletnim uczniom,
którzy mają przyznane stypendium szkolne, że imienne faktury i rachunki dokumentujące wysokość
poniesionych kosztów związanych z edukacją ucznia za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r., winny
być dostarczone do tut. Ośrodka – do Zespołu ds. Pomocy Socjalnej Uczniom, pokój nr 2 (parter) w
terminie do 20 czerwca 2012r. 
Rachunki i faktury dostarczone do 20 czerwca 2012r. rozpatrzone będą do 31 lipca 2012r. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Pomocy Socjalnej Uczniom pod
numerem telefonu: (32) 344-03-23 wew. 382 bądź osobiście w godzinach: 
PONIEDZIAŁEK 14.00 - 16.30 
WTOREK 8.00 - 10.00 
ŚRODA 8.00 - 10.00 
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CZWARTEK 13.00 - 15.00 
PIĄTEK 8.00 - 10.00

Żywa Biblioteka w Rudzie Śląskiej 
17-04-2012

Stowarzyszenie „Genius Loci-Duch Miejsca” serdecznie zaprasza do
odwiedzenia w dniu 25.04.2012 roku Żywej Biblioteki. Wydarzenie
odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Nowym Bytomiu przy
ul. Niedurnego 69 w godzinach od 11.00 do 18.00. Żywa Biblioteka daje
możliwość spotkania i porozmawiania m.in. z Romką , Bezdomnym, Niemcem,
Lesbijką, Rosjaninem, Policjantem, Wegetarianinem, Żydem, Muzułmaninem,
Ewangelikiem, Księdzem Katolickim, Wytatuowanym i Osobą Uzależnioną. Z
osobami tymi będzie można przeprowadzić półgodzinną rozmowę na temat ich
życia i działalności w Rudzie Śląskiej i innych sąsiednich miastach. Wstęp na
imprezę jest bezpłatny. Wydarzenie zorganizowane jest jak prawdziwa
biblioteka w której można przejrzeć katalog Żywych Książek, a w wyborze
pomogą bibliotekarze. 

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://zywabiblioteka.bjdm.eu oraz na
Facebooku: http://www.facebook.com/zywabibliotekaruda. 

Życzenia świąteczne 
05-04-2012

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i
radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz
smacznego Święconego w gronie najbliższych osób. W imieniu
Dyrekcji i Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rudzie Śląskiej życzy

Krystian Morys Dyrektor MOPS 

Kiermasz świąteczny 
30-03-2012

W dniu 29.03.2012 roku odbył się w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej kiermasz świąteczny prac wykonanych przez dzieci
uczęszczające na zajęcia do świetlicy Środowiskowej św. Elżbiety w
Rudzie Śląskiej. Wśród prac znalazły się miedzy innymi: kartki
świąteczne i okolicznościowe, ozdobne jajka wielkanocne, stroiki i
biżuteria. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu zostaną przekazane
na remont pomieszczeń świetlicy. 

Zaproszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Grażyny Dziedzic na
sztafetę pływacką upamiętniającą pontyfikat bł. papieża Jana
Pawła II 
29-03-2012

W dniu 02.04.2012 roku z inicjatywy stowarzyszenia Olimpiady Specjalne
Polska -Śląskie zostanie zorganizowana sztafeta pływacka, której celem będzie
upamiętnienie pontyfikatu błogosławionego papieża Jana Pawła II. Pani
Grażyna Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska zaprasza do wzięcia udziału w
sztafecie, która odbędzie się w Rudzie Śląskiej na basenie przy ul. Chryzantem
10. Zgłoszenia oraz bliższe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 14a i na stronie
internetowej MOSiR www.mosir.rsl.pl 
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Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
21-03-2012

Do 26 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 doradcy
podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą
prowadzili bezpłatne konsultacje dla środowisk osób niepełnosprawnych z
zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom. Doradcy podatkowi będą dyżurować pod
telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne
mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach
podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca podatkowy będzie
oddzwaniał na własny koszt. "Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym" to
trzecia tego typu wspólna akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego oraz Samorządu Doradców Podatkowych Oddział Śląski. 

DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI
07-03-2012

W dniu 30 marca br. w godzinach od 9.00 do 18.00 na terenie ZSP nr 1 w
Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 6 odbędzie się zbiórka elektrośmieci (baterie,
telewizory, lodówki, telefony, itp.). Za każdy przyniesiony sprzęt uczniowie
przekazywać będą sadzonki drzew. Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie internetowej szkoły www.zsp1.mssm.pl 

Otwarcie świetlicy w dzielnicy Orzegów
28-02-2012

W dniu 24.02.2012 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie placówki
wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlicy) w dzielnicy
Orzegów przy ulicy Królowej Jadwigii 8. Placówka rozpoczęła swoją
działalność 1 lutego 2012 roku. W związku z wejściem w życie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz brakiem
możliwości zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno –
sanitarnych dotychczasowa świetlica w dzielnicy Orzegów musiała
zostać zamknięta. Z uwagi na dużą potrzebę działania placówki w tej
dzielnicy miasta Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłosiła otwarty

konkurs ofert w celu wyłonienia przyszłego realizatora zadania, którym został Caritas Archidiecezji
Katowickiej Ośrodek Błogosławionego Jana Pawła II. Wśród zaproszonych gości był min. Arcybiskup
Metropolita Katowicki Wiktor Skworc, który poświęcił nowopowstałą placówkę. 

czytaj więcej...

Stypendium Jolanty i Leszka Czarneckiego dla zdolnych
maturzystów!
24-02-2012

Ruszyła V edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star dla zdolnych
maturzystów. Jest to projekt, dzięki któremu niezamożnym i zdolnym
maturzystom zapewniane jest finansowanie przez cały okres studiów.
Stypendia wynoszą po 1.300 zł brutto miesięcznie. Projekt „Indeks Start2star”
jest programem finansowanym przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich
(fundatora), a jego realizacja odbywa się we współpracy z Fundacją 2065 im.
Lesława A. Pagi. 
Rekrutacja trwa do 16 maja 2012 roku. 

czytaj więcej...

Nowy portal dla osób niepełnosprawnych poszukujących

http://www.zsp1.mssm.pl/
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zatrudnienia
16-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza osoby niepełnosprawne
poszukujące zatrudnienia oraz pracodawców do odwiedzenia nowego portalu
informacyjnego www.sprawni-niepelnosprawni.pl, który powstał w ramach
projektu "W poszukiwaniu pracy - alternatywne formy zatrudnienia osób
niepełnosprawnych". Serwis ma być miejscem spotkań osób poszukujących
pracy i pracodawców z województwa śląskiego, dzięki czemu obie strony będą
miały ułatwiony kontakt i znacznie szybszą wymianę informacji. Twórcy
serwisu postawili sobie za cel przyczynienie się do wzrostu świadomości i
wiedzy na temat korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych u śląskich
pracodawców, zwiększenie dostępu do informacji z zakresu aktywizacji
zawodowej osób z niepełnosprawnością,a przede wszystkim zintegrowania
tych dwóch środowisk. Redaktorzy serwisu będą na bieżąco przekazywać

najważniejsze informacje dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych, na przykład zmian
legislacyjnych, ciekawych wydarzeń i imprez w regionie czy aktualnych szkoleń. 

czytaj więcej...

Zbliża się „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”
10-02-2012

W związku z organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodniem
Pomocy Ofiarom Przestępstw” informujemy, że w dniach od 20 do 24 lutego
2012 roku w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej przy ul.
Kokota 168 będą dyżurować prokuratorzy i asesorzy. 

DYŻURY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W GODZINACH OD 7.30 DO 15.30 

Pomoc dla studiujących niepełnosprawnych
07-02-2012

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) informuje,
iż do 29 lutego 2012r. przyjmowane będą wnioski dofinansowanie kosztów
nauki, w ramach programu STUDENT II. Wnioski należy składać w oddziałach
PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub
kontynuuje naukę niepełnosprawny student. Szczegółowe informacje
dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne
do wypełnienia dostępne są na stronie internetowej Funduszu

www.pfron.org.pl oraz w Oddziałach PFRON. 

„Słowa, dobrze, że jesteście"- Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób
Niepełnosprawnych organizowany przez „Republikę Marzeń”
Fundacji Anny Dymnej
07-02-2012

„Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza
ogólnopolski konkurs poetycki dla osób niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że
jesteście”. Udział w konkursie mogą wziąć osoby niepełnosprawne powyżej 16.
roku życia, które piszą wiersze. Mogą to być osoby piszące rękami, ustami,
stopami, a nawet powiekami (za pomocą specjalnych programów
komputerowych). Technika pisarska nie jest ważna, najistotniejsza jest
poezja. Nagrodą główną dla laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie

będzie wydanie wspólnego tomiku poezji. Przewidziane są także nagrody pieniężne. Nadesłane wiersze
oceni profesjonalne jury w składzie: Anna Dymna, Janina Graban, Józef Baran, Leszek Aleksander
Moczulski i Adam Ziemianin. Więcej informacji można uzyskać pod adresem
www.republikamarzen.org 

czytaj więcej...

FERIE ZIMOWE 2012 W POMOCY SPOŁECZNEJ
27-01-2012

Już w poniedziałek rozpoczynają się ferie zimowe w naszym Mieście. W związku z tym
świetlice prowadzone przez organizacje pozarządowe działające na polu pomocy
społecznej i Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, jak co roku zabezpieczają wolny
czas dla dzieci z rodzin objętych pomocą, aby przyjemnie, bezpiecznie i spokojnie
spędziły Ferie zimowe. 

czytaj więcej...
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Nie dla czadu
17-01-2012

W związku z występującymi na obszarze naszego województwa licznymi
przypadkami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) Prezydent Miasta Ruda
Śląska Grażyna Dziedzic zwraca się z apelem do mieszkańców naszego
Miasta o zachowanie zasad bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń
grzewczych. Tylko właściwe postępowanie z tymi urządzeniami może
zapobiec zatruciu czy uchronić nas przed śmiercią. Szczegółowe
informacje odnośnie bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych,
objawach zatrucia znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej 

czytaj więcej...

Nie trać czasu w kolejkach- rozlicz się drogą elektroniczną. 
13-01-2012

W związku z faktem, iż dostępność wszelkiego rodzaju usług przez Internet
powoli staje się standardem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie
Śląskiej pragnie Państwa zachęcić do przesyłania Urzędowi Skarbowemu
dokumentów drogą elektroniczną. Więcej informacji na temat składania
zeznań drogą elektroniczną można uzyskać na stronie Urzędu Miasta Ruda
Śląska www.isnet.katowice.pl/us/ruda.htm oraz w portalu www.e-
deklaracje.gov.pl
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