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Świąteczny musical „Dziewczynka z marzeniami” w Rudzie Śląskiej
16-12-2013

„Dziewczynka z marzeniami” to historia dwóch rodzin przygotowujących się do
Świąt Bożego Narodzenia i … pewnej dziewczynki, która pojawia się
nieoczekiwanie. Jest to musical w wykonaniu ponad setki dzieci i młodzieży z
Rudy Śląskiej, którzy już wcześniej brali udział w licznych projektach
profilaktycznych. Musical można zobaczyć w dniu 21 grudnia br.w parafii św.
Michała w Orzegowie o godz. 20:00 oraz w dniu 22 grudnia br. w parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa na Bykowinie o godz. 18:15. Po spektaklu w
obu kościołach noc konfesjonałów. 
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PLAKATEM INFORMACYJNYM

Medale dla pracowników socjalnych 
11-12-2013

W dniu wczorajszym wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk złożył
podziękowania i wyrazy uznania wszystkim pracownikom socjalnym
oraz służb społecznych za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu
szlachetnej służby na rzecz drugiego człowieka. 
Wojewoda odznaczył najlepszych pracowników socjalnych
województwa śląskiego nadanymi przez prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami Za
długoletnią Służbę. 
Medale te zostały nadane za wzorowe, wyjątkowo sumienne
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie

Państwa, a uroczystość wpisuje się w obchody Dnia Pracownika Socjalnego, który corocznie obchodzony
jest 21 listopada (na mocy ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku). 
W tym roku medale otrzymali także pracownicy rudzkich instytucji, a byli to m.in. Siostra Ewa Lemke
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej-
Kochłowicach, Pani Bożena Wijata były długoletni Dyrektor Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej- Bykowinie, Pan Arkadiusz Staisz obecny Dyrektor Ośrodka
Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej- Bykowinie oraz Pan Jarosław Czapelka
Dyrektor Ośrodek św. Elżbieta caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej- Rudzie.

czytaj więcej...

UWAGA NOWE ŚWIADCZENIE !
11-12-2013

Od 1 stycznia 2014r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy będzie
miała prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Zachęcamy do zapoznania się z PLAKATEM INFORMACYJNYM
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Międzynarodowa Konferencja w Katowicach
6-12-2013

W dniu 29 listopada br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt.
„WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W PRACY SOCJALNEJ:  działania
pomocowe na rzecz rodzin dysfunkcyjnych”, której organizatorem był
Zakład  Pracy Socjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza
Korczaka w Warszawie oraz Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych
w Katowicach. 
Konferencję otworzył prof. dr hab. Krzysztof Czekaj, który dokonał
diagnozy zjawisk i problemów społecznych wśród rodzin
dysfunkcyjnych na przykładzie wybranych miast w woj. śląskim. 
Na konferencji dyskutowano o problemach współczesnej rodziny,

przyczynach jej nieprawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz na temat wyzwań w pracy
socjalnej na  rzecz rodzin dysfunkcyjnych. 
Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele środowiska akademickiego,
funkcjonariusze służby więziennej, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci i pracownicy medyczni oraz
studenci kierunku praca socjalna, mieli możliwość podzielenia się swoimi poglądami i doświadczeniami
związanymi z problematyką pracy socjalnej z rodziną dysfunkcyjną. 
Nasz Ośrodek reprezentowała Pani Agnieszka Kaintoch kierownik Działu ds. Asysty Rodzinnej, a zarazem
członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej.
Tematem jej wystąpienia były „Wyzwania w pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Doświadczenia własne.”

VIII Koncert Poetycki 
6-12-2013

Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza zapraszają na
VIII Koncert Poetycki, w którym udział wezmą klubowicze, przyjaciele
oraz muzycy i wokaliści zaprzyjaźnieni ze Stowarzyszeniem. Koncert
odbędzie się 13 grudnia w MCK im. Henryka Bisty w Nowym Bytomiu,
dwukrotnie: o 17:00 oraz o 19:30 ponieważ z roku na rok koncert
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
Wstęp jest wolny, jednak Stowarzyszenie z troski o Państwa komfort
prosi o SKŁADANIE REZERWACJI, by dla nikogo nie zabrakło miejsc

siedzących. Rezerwacja jest OBOWIĄZKOWA, tylko ona umożliwia wejście na koncert.

czytaj więcej...

Radość z efektów w Rudzie Śląskiej
5-12-2013

W piątym numerze "Problemów Społecznych" 2013 znajdą Państwo m.in.
artykuł o efektach projektu „Ruda Śląska- szansą dla wszystkich”
realizowanego na szeroką skalę w mieście Ruda Śląska przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. 
Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu
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ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS 2013
29-11-2013

1 grudnia to tradycyjnie Światowy Dzień AIDS. W tym dniu
przypominamy o AIDS, staramy się przełamywać bariery strachu
wynikające z braku wiedzy o AIDS i HIV. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej informuje, że tegoroczny
Światowy Dzień AIDS obchodzony jest pod hasłem: „Dążymy do zera.
Zero nowych zakażeń HIV. Zero dyskryminacji. Zero zgonów AIDS”.
Będzie ono obowiązywać do 2015 r. W tym czasie Krajowe Centrum

ds. AIDS oraz Inspekcja Sanitarna będą podejmować liczne działania profilaktyczne w celu popularyzacji
najistotniejszych informacji o HIV i AIDS. 
Statystycznie każdego dnia dwie osoby w Polsce dowiadują się o fakcie zakażenia HIV. Są to zazwyczaj
zakażenia, których można uniknąć stosując odpowiednią profilaktykę.

czytaj więcej...

„Ruda potrzebującym”- piękna inicjatywa rudzkich
przedsiębiorców 
27-11-2013

Przedsiębiorcy, urzędnicy i instytucje charytatywne z naszego Miasta
podjęły współpracę dzięki której nie sprzedane produkty trafią do
najuboższych, a nie jak to się często zdarza do kosza. Z inicjatywą
przekazywania swoich produktów zwróciła się do prezydent naszego
Miasta firma Madej&Wróbel, która zaoferowała przekazywanie
żywności. Temat podjął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Caritas.
W pierwszej kolejności pomoc kierowana będzie do dzieci ze świetlic
środowiskowych i socjoterapeutycznych. Pozostała część darów trafi
do osób i rodzin, które wskaże Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

jednak spośród osób, które nie otrzymują pomocy finansowej z MOPS, tzn. m.in. spośród osób o
najniższych emeryturach itp. Żywność będzie wydawana w dwóch punktach. W ich zorganizowanie
zaangażował się Caritas. Osoby potrzebujące wskazane przez MOPS, będą mogły się udać do punktów
Caritas mieszczących się w Rudzie i Halembie. Do punktów wydawania żywności będą trafiały wyroby
firmy Madej&Wróbel, ale również i inny rudzki przedsiębiorca- Zakład Piekarniczy PIOWO, do punktów
wydawania żywności będzie przekazywał swoje wypieki. 
Wydawanie darmowej żywności to nie jedyna forma pomocy organizowana w Rudzie Śląskiej. W pomoc
rudzkim najuboższym angażuje się również ks. Marcin Brzóska, proboszcz parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w dzielnicy Wirek, który uruchamia przy parafii punkt pomocy rodzinom z małymi dziećmi
(można tu będzie dostać akcesoria i ubranka dla małych dzieci). Warto też pamiętać o tym, że o swoich
najuboższych klientów i okolicznych mieszkańców dba już od lat piekarnia „Jakubiec” z dzielnicy Ruda. 
Przypominamy również, że w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona jest zbiórka
rzeczy używanych w lokalnych Punktach Pomocy Rzeczowej. Jeden usytuowany jest w dzielnicy Orzegów,
w świetlicy przy ul. Królowej Jadwigi 8. 
Zbiórka prowadzona jest również w siedzibie Sekcji Pracowników Socjalnych przy ul. Niedurnego 107, od
poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. 
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej prowadzi systematycznie zbiórkę odzieży
w klatkach bloków, o czym informują ogłoszenia. Osoby chętne, aby same przynieść odzież, mogą to
zrobić w siedzibie głównej MOPS w Nowym Bytomiu, ul. Markowej 20 pok. 108. 
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Świadczenie pielęgnacyjne – projekt nowych rozwiązań od 2014
roku
26-11-2013

Minister Pracy iNa stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu 31 października 2013r.
opublikowano projekt  ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw. Projektowane rozwiązania mają na celu podwyższenie możliwej do otrzymania kwoty
świadczenia pielęgnacyjnego oraz zróżnicowanie jej wysokości przez uwzględnienie indywidualnych
potrzeb związanych z opieką. Projekt zakłada również likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego i
dzięki rezygnacji z kryterium wieku powstania niepełnosprawności umożliwienie ubiegania się o
świadczenie pielęgnacyjne beneficjentom pobierającym dotychczas specjalny zasiłek opiekuńczy. Z
projektem można zapoznać się pod adresem http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-
prawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-
swiadczeniach-rodzinnych-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw/

czytaj więcej...

UWAGA OSOBY BEZDOMNE Z TERENU RUDY ŚLĄSKIEJ 
26-11-2013

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. ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PLAKATEM INFORMACYJNYM 
Ponadto informujemy, że od dnia 1 listopada br. do 31 marca 2014 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. 
Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego
znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/infolinia_dla_bezdomnych.html

List Gratulacyjny dla Pana Marcina Komperta- specjalisty pracy
socjalnej MOPS
14-11-2013

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-rodzinnych-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw/
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W dniu 21 listopada 2013r w Sali Ludwikowskiej w Polonia Palace
Hotel w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród
specjalnych i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w
pomocy społecznej przyznawanych corocznie przez Ministra Pracy i
Polityki Społecznej Wyróżnienia te przyznawane są pracownikom
pomocy społecznej, dla których wykonywane obowiązki są prawdziwą
misją. W tym roku, o czym już wspominaliśmy w informacji z dnia 14
listopada br., takie wyróżnienie otrzymał specjalista pracy socjalnej
naszego Ośrodka -Marcin Kompert. Dziś zapraszamy do obejrzenia
zdjęć z tej uroczystości.

czytaj więcej...

I miejsce dla Placówki Wsparcia Dziennego
26-11-2013

W dniu 18 listopada 2013r. Wicewojewoda Śląski Pan Piotr Spyra
wręczył nagrody laureatom konkursu „Wakacje: Bezpiecznie, Zdrowo i
Zabawnie”. I miejsce dla najlepiej zorganizowanego wypoczynku w
miejscu zamieszkania zdobyło Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”, które zorganizowało wypoczynek letni
dla dzieci ze Świetlic Socjoterapeutycznych Placówki Wsparcia
Dziennego w Rudzie Śląskiej. Konkurs adresowany był do
organizatorów nieodpłatnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu
zamieszkania. Jego celem było promowanie działań na rzecz edukacji

dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego w miejscu
zamieszkania. Organizatorami konkurs byli: Wojewoda Śląski, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny, Śląski Komendant Wojewódzki Policji i Śląski Kurator Oświaty. 
Placówka Wsparcia Dziennego zdobyła I miejsce za przygotowanie reportażu z „Wakacji w Doktorem
Zdrówko”. Czytaj więcej...

ŻYCZENIA Z INNYCH INSTYTUCJI

Uwaga METANOL ZABIJA! 
19-11-2013

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed spożywaniem alkoholu
niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi.

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym
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List Gratulacyjny dla Pana Marcina Komperta- specjalisty pracy
socjalnej MOPS
14-11-2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej co roku przyznaje nagrody
specjalne i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w
pomocy społecznej. W tym roku wśród wyróżnionych listem
gratulacyjnym w kategorii indywidualnej, znalazł się Pan Marcin
Kompert- specjalista pracy socjalnej w naszym Ośrodku. Pan Marcin
Kompert otrzymał wyróżnienie w formie listu gratulacyjnego za
działania podejmowane na rzecz osób z zaburzeniami i chorych

psychicznie. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 21 listopada 2013r w Sali
Ludwikowskiej w Polonia Palace Hotel w Warszawie.

czytaj więcej...

Ruda Śląska już po raz trzeci „Samorządem Równych Szans”
12-11-2013

Konkurs „Samorząd Równych Szans” organizowany jest przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego,
która od kilku lat zachęca samorządy, aby prezentowały swoją działalność i najlepsze praktyki w zakresie
polityki na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańcom całej Polski. W tym roku Kapituła konkursu pod
przewodnictwem ministra Jarosława Dudy– Pełnomocnika Rządu ds. Niepełnosprawnych,  wyłoniła 16
spośród 88 gmin, które zgłosiły swój udział w konkursie. Ruda Śląska już po raz trzeci znalazła się
w gronie laureatów, zgłaszając do tegorocznej edycji konkursu projekt: tworzenie polityki społecznej w
obszarze przeciwdziałania niepełnosprawności dzieci na przykładzie miejskiej placówki wsparcia
dziennego- Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej”. Nagroda wręczona
zostanie w dniu 15 listopada br. Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
istnieje od 1990 roku. Mieści się w dzielnicy Bykowina, przy ul. Wita Stwosza 1 i jest placówką wsparcia
dziennego o charakterze specjalistycznym. Więcej o działalności Ośrodka można dowiedzieć się na
stronie www.facebook.com/Adaptacyjny 

Zwycięstwo w plebiscycie na najciekawsze „Letnie wydarzenie
plenerowe”!!!
05-11-2013

Koncert Kamila Bednarka zorganizowany na podsumowanie projektu
„Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” zajął I miejsce w plebiscycie
otrzymując 572 głosy!! Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w głosowaniu. Licznie zgromadzona publiczność na
rudzkim rynku już była potwierdzeniem udanej imprezy i właściwego
doboru artysty, natomiast ilość oddanych na koncert głosów
zaskoczyła organizatorów i sprawiła jeszcze większą radość. 
W plebiscycie udział wzięło 15 letnich wydarzeń plenerowych.
Satysfakcję ze zwycięstwa potęguje fakt, iż Ośrodek po raz pierwszy

organizował imprezę na skalę masową. Jeszcze raz dziękujemy za udział w głosowaniu.

Kryształ profilaktyki 2013 dla MOPS
05-11-2013
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W dniu 30 października br. odbyła się gala wręczenia Kryształów profilaktyki
społecznej i promocji zdrowia zorganizowana z inicjatywy Powiatowej Stacji
Epidemiologiczno – Sanitarnej w Rudzie Śląskiej i Młodzieżowego Domu
Kultury w Rudzie Śląskiej. Celem gali było uhonorowanie statuetkami osób i
instytucji zaangażowanych w działania profilaktyczne i niesienie pomocy w
Rudzie Śląskiej. 
Podczas uroczystości w Domu Kultury w Bielszowicach Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej został wyróżniony w kategorii
wydarzenie za realizację 6-letniego projektu systemowego „Ruda Śląska –
szansą dla wszystkich”. Na ręce Zastępcy Dyrektora Ośrodka złożono piękną
statuetkę oraz dyplom za wybitne osiągnięcia na polu profilaktyki i ochrony
zdrowia. Nagroda jest ukoronowaniem efektów sześciu lat pracy w projekcie,

tym bardziej sprawia wielką radość i daje motywację do dalszego działania.

„Bezrobotni przekonują się, że to co robią ma sens i chętniej
wychodzą na otwarty rynek pracy” 
05-11-2013

Prace remontowe, konserwatorskie, porządkowe na terenie różnych miejskich placówek, na
zaniedbanych otwartych terenach Rudy Śląskiej, likwidacja dzikich wysypisk śmieci to tylko niewielki
fragment tego co robią w Rudzie Śląskiej bezrobotni korzystający ze wsparcia naszego Ośrodka. - Prace
społecznie użyteczne to forma aktywizacji zawodowej.
Prace te wykonują osoby, które bardzo długo nie pracowały, nie potrafiły sobie poradzić na rynku pracy
bądź ze względu na sytuację rodzinną nie mogą podjąć pracy w pełnym wymiarze godzin. Wykonując
prace użyteczne społecznie wypracowują w sobie nawyki pracownicze i poczucie obowiązku. To wpływa
na ich wiarę w siebie i samoocenę. Bezrobotni przekonują się, że to co robią ma sens i chętniej wychodzą
na otwarty rynek pracy – mówi Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystian Morys.

czytaj więcej...

Ruda Śląska wyróżniona w katalogu dobrych praktyk
29-10-2013

W dniu 11 października 2013r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wpłynęła
pisemna informacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie o zakończeniu kontroli
dotyczącej prawidłowości rozliczeń finansowych oraz działań merytorycznych realizowanych w Programie
Rewitalizacji Społecznej „Nowe życie Starej Bykowiny”, w efekcie której zostały zaakceptowane wszystkie
poniesione wydatki, a projekt został uznany jako godny do naśladowania i ujęty w katalogu dobrych
praktyk programów rewitalizacji społecznej.

czytaj więcej...

Głosuj na Kamila Bednarka w plebiscycie na najciekawsze "Letnie
wydarzenie plenerowe" w Rudzie Śląskiej 
15-10-2013

Jeśli Ty lub Twoi przyjaciele dobrze bawiliście się i macie ochotę
zagłosować na koncert Kamila Bednarka, który był częścią imprezy
integracyjnej „Sześć lat projektu – radość z efektu”, wejdź na stronę:
http://rudaslaska.com.pl/plebiscyt-odpowiedz,wybierz-
najciekawsze-letnie-wydarzenie-plenerowe-w-rudzie-slaskiej-
--koncert-kamila-bednarka-26-wrzesnia,959840,4210.html
i oddaj swój głos. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za Wasze głosy i za to, że 26 września cały
rudzki rynek rozbujał się w rytmie reggae. 

Plenerowe podsumowanie „Sześć lat projektu - radość z efektu”
07-10-2013

Impreza integracyjna „Sześć lat projektu – radość z efektu” już za nami.
Frekwencja na nowobytomskim rynku przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.
Pomimo niskiej temperatury i porannych opadów deszczu, na Placu Jana Pawła
II w Nowym Bytomiu przyszło ponad 1,5 tysiąca osób, wśród których znaleźli
się uczestnicy/czki projektu systemowego „Ruda Śląska – szansą dla
wszystkich” oraz mieszkańcy naszego Miasta, a nawet regionu. Pierwsi
uczestnicy/czki projektu pojawili się na rudzkim rynku już po godzinie 15.00.

Dla przybyłych osób przygotowano szereg atrakcji.
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czytaj więcej...

Podsumowanie w rytmie reggae 
18-09-2013

6 lat, prawie 9 mln zł i ponad 800 przeszkolonych osób – te dane najbardziej
oddają to, co udało się zrealizować w ramach projektu „Ruda Śląska – szansą
dla wszystkich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Obecnie projekt dobiega końca. Wobec powyższego realizatorzy projektu
zapraszają wszystkich dotychczasowych uczestników/czek projektu na
imprezę integracyjną „Sześć lat projektu – radość z efektu”, która
odbędzie się 26 września br. na Placu Jana Pawła II w godzinach od 16.00 do
21.00. Wstęp wolny. Impreza jest doskonałą okazją do uroczystego
podsumowania działań i wspólnej zabawy. Ma na celu nie tylko integrację
uczestników/czek projektu, ich rodzin i otoczenia, ale też promocję rudzkich
młodych talentów oraz promocję możliwości skutecznego wykorzystywania

środków unijnych. W programie m.in. występy artystyczne, rodzinny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i
atrakcje dla najmłodszych. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Bednarek, którego wokalistą jest
Kamil Bednarek – kompozytor, autor tekstów i instrumentalista, finalista trzeciej edycji
programu Mam talent! i zwycięzca programu Bitwa na głosy. 
Impreza objęta jest honorowym patronatem Prezydent Miasta Grażyny Dziedzic. Serdecznie zapraszamy
do wspólnej zabawy na rudzkim rynku! 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PLAKATEM INFORMACYJNYM

Rudzki jarmark pozarządowy 
18-09-2013

Był jarmark świąteczny, teraz czas na jarmark rudzkich organizacji
pozarządowych. W najbliższą sobotę na placu Jana Pawła II ponad 20 z około
200 działających w Rudzie Śląskiej organizacji pozarządowych zaprezentuje
swoją ofertę. – Organizacje pozarządowe to ważny dla nas partner. Nie
wyobrażam sobie bez nich naszego miasta, dlatego wszystkich mieszkańców
Rudy Śląskiej zapraszam w sobotę na Plac Jana Pawła II – podkreśla
prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. 
Od godziny 16.00 na placu Jana Pawła II będzie można się zapoznać z ofertą
przynajmniej 27 organizacji pozarządowych, które działają w mieście. – Każdy
będzie mógł porozmawiać z ich przedstawicielami, poznać ofertę i zakres
działania – zapowiada Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydent miasta ds.
organizacji pozarządowych. – Atrakcji nie zabraknie. Takie spotkanie może też

zachęcić ludzi do większej społecznej aktywności. Może niektórzy zdecydują się na zaangażowanie
w życie pozarządowe naszego miasta – mówi. 
W Rudzie Śląskiej zarejestrowanych jest około 200 stowarzyszeń, w tym 49 sportowych oraz 12 fundacji.
Na rzecz rudzian działają również 3 organizacje, które są zarejestrowane w innych miastach oraz
2 kościelne osoby prawne (Caritas). - W mieście mamy bogactwo organizacji pozarządowych – mówi
Jerzy Szczerbiński. - Najwięcej jest tych o profilu sportowym, ale są też ekologiczne, kulturalne,
z obszaru pomocy społecznej, zdrowia, wspierające rozwój i wychowanie dzieci, hobbystyczne i dla
seniorów. Nie ma chyba obszaru, który byłby pominięty – podkreśla. Rudzki jarmark pozarządowy to nie
tylko okazja do promocji trzeciego sektora, poznania działalności poszczególnych organizacji, ale także
wymiany doświadczeń między nimi i opinii, jaką cieszą się wśród społeczeństwa.   
Prezentacja organizacji nie będzie jedyną atrakcją Rudzkiego jarmarku pozarządowego. –
Zaplanowaliśmy również występy artystyczne m.in. romskiego zespołu „Tabor” i Teatru Bezpańskiego,
a także cheerleaderek ze Stowarzyszenia Rekreacyjno – Sportowego  „Gwiazda” – wymienia Jerzy
Szczerbiński. – Będą również pokazy walk karate, walk rycerskich oraz pokaz wędkarstwa rzutowego –
dodaje. Niektóre ze swoich eksponatów zaprezentuje Muzeum PRL-u. Zaplanowane są również gry,
zabawy i konkursy dla najmłodszych oraz konkursy sprawnościowe dla rowerzystów. 
Podczas jarmarku będzie miało miejsce również inne wyjątkowe wydarzenie – performance „Cafe-Teatr,
czyli kafejka Metropolitalnej Nocy Teatrów”. Wyjątkowa noc, w czasie której wiele śląskich teatrów
otworzy swoje podwoje, planowana jest w naszym województwie na 28/29 września br. Będzie można
oglądać spektakle m.in. w Teatrze Rozrywki, Gliwickim Teatrze Muzycznym, Teatrze Śląskim, Teatrze
Korez, Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”, Teatrze Nowym, a także w Operze Śląskiej czy
w Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego. Aktorzy Teatru Gry i Ludzie zaproszą
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wszystkich  przy dźwiękach akordeonu do francuskiej kawiarenki. Będziemy mogli śledzić miłosną
historię kelnera i kelnerki i słuchać francuskich piosenek. Pojawią też tajemniczy mim, sympatyczny
kloszard, pierrot i tancerka. A to wszystko żeby zachęcić do uczestnictwa w 4 Metropolitalnej Nocy
Teatrów. 
Rudzki Jarmark Pozarządowy zakończy projekcja komedii „Nietykalni” w reżyserii Oliviera Nakache i Erica
Toledano. Sens będzie miał miejsce również na rynku o godzinie 19.00.

Niebieska Linia - konsultacje dla specjalistów 
29-08-2013

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska
Linia", prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" na zlecenie PARPA, z
przyjemnością informuje o zainicjowaniu nowej formy działalności. Od
stycznia br. osoby spotykające się w codziennej pracy z problemem
przemocy w rodzinie mogą skorzystać z pomocy w formie
nieodpłatnych konsultacji dla specjalistów. Tematem konsultacji mogą
być kwestie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, np.
niejasności związane z realizacją procedury "Niebieskie Karty",

zasadami funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, diagnozą zjawiska przemocy,
konstruowaniem planu pomocy dla konkretnej rodziny i inne, budzące wątpliwości podczas wykonywania
obowiązków służbowych. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PLAKATEM INFORMACYJNYM

“Najpierw Rodzina 2013” wyniki konkursu pomyślne dla Rodzinnego
Domu Dziecka nr 1 w Rudzie Śląskiej 
29-08-2013

Towarzystwo Nasz Dom zakończyło konkurs dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka oraz małych placówek opiekuńczo- wychowawczych „Najpierw Rodzina 2013”.W konkursie wzięło
udział kilkaset zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz kilkanaście małych
placówek opiekuńczo- wychowawczych. Podczas analizy wniosków pod uwagę brano następujące
kryteria: względy formalne (w tym rekomendację Organizatora Pieczy Zastępczej), szczegółowość
wniosku, zgodność proponowanych działań z priorytetów konkursu i misją Towarzystwa Nasz Dom oraz
budżetu zadania. Z radością informujemy, że Zarząd Główny Towarzystwa Nasz Dom po wnikliwym
rozpatrzeniu kilkuset wniosków o pomoc postanowił przyznać pomoc finansową Rodzinnemu Domowi
Dziecka nr 1 w Rudzie Śląskiej dotację w wysokości 3 000 zł na pokrycie kosztów pomocy
specjalistycznej- terapii biofeedback. 

Eucharystia o dar trzeźwości 
26-08-2013

W dniu 31 sierpnia br. o godz. 18:00 w kościele pw. św. Michała w Rudzie
Śląskiej- Orzegowie odbędzie się msza święta ofiarowana w intencji trzeźwości
dla uzależnionych oraz o łaski dla utrudzonych z powodu problemu
alkoholowego bliskich. Jeśli czujesz, że alkohol jest problemem w życiu Twoim
i Twoich bliskich, a choroba alkoholowa zaczyna rujnować Ci życie - przyjdź!
Serdecznie zaprasza Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „Wsparcie osób ze
stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi na rynku pracy” 
07-08-2013
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Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy w Krakowie zaprasza
osoby chore na stwardnienie rozsiane i ich najbliższych do uczestnictwa w
bezpłatnym projekcie „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z
niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. 
Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem 
Więcej informacji na stronie www.fundacja-sm.org 

ŚWIADCZENIA RODZINNE – OKRES ŚWIADCZENIOWY 2013/2014 
31-07-2013

Informujemy, że wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy
2013/2014 będą przyjmowane od 1 września 2013 roku w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 9 przy ul. Markowej 20 pok. 5 i
6. 
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PLAKATEM INFORMACYJNYM 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – OKRES ŚWIADCZENIOWY 2013/2014 
31-07-2013

Informujemy, że wnioski o przyznanie funduszu alimentacyjnego na okres
świadczeniowy 2013/2014 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2013 roku w
siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 9 przy ul.
Markowej 20 pok. 5 i 6. 
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PLAKATEM INFORMACYJNYM 

Most do Essen - „Ponad granicami walczymy z barierami”
24-07-2013

W ubiegłym tygodniu, w ramach międzynarodowego projektu „Ponad
granicami walczymy z barierami”, w Essen na wizycie studyjnej
przebywali przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Organizacji
Pozarządowych MOST oraz osoby odpowiedzialne za kreowanie polityk
z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej osób z
niepełnosprawnością. Polskich gości przyjął burmistrz Essen Rudolf
Jedlinek. Celem wizyty w Niemczech było pogłębienie wiedzy na
temat tamtejszego systemu aktywizacji osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Uczestnicy wyjazdu szczególną uwagę zwrócili na

dostosowanie dla tej grupy społecznej zarówno przestrzeni miejskiej, jak i miejsc pracy, a także na
rozwiązania systemowe i prawne dotyczące ich aktywizacji zawodowej. Dlatego też Polacy poznali zasady
funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną instytucji zajmujących się  w Essen wprowadzaniem w życie
zawodowe osób niepełnosprawnych. Ponadto zdobyli wiedzę na temat finansowania takich samych lub
podobnych działań oraz w praktyce poznali formy aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
Zostali także wprowadzeni w tematykę funkcjonowania organizacji parasolowych.

czytaj więcej...

POMOC MATERIALNA UCZNIOM - ROK SZKOLNY 2013/2014 
17-07-2013
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Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny
2013/2014 będą przyjmowane od 12 sierpnia 2013 do 15 września 2013 w
siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 9 przy ul.
Markowej 20 pok. 5 i 6. 
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PLAKATEM INFORMACYJNYM 

WAŻNA INFROMACJA DLA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH ŚWIADCZENIE
PIELĘGNACYJNE 
UWAGA! Wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, które nabyły prawo do tego
świadczenia przed 1 stycznia 2013 roku, zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej
wysokości (520 zł) do dnia 30 czerwca 2013 roku. Po upływie tego terminu wszystkie wydane na
podstawie przepisów dotychczasowych decyzje, o których mowa powyżej, wygasają z mocy prawa. 
Uzyskanie od 1 lipca 2013 roku prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku
opiekuńczego wymaga ponownego złożenia wniosku wraz z dokumentami. Wnioski o świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy można już składać w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej, ul. Markowej 20, parter, pokój nr 5 i 6 tel. (32) 344–03–23 wew. 385 lub
386. 
GODZINY PRZYJĘĆ: 
Poniedziałek 8.30-16.30 
Wtorek, Środa, Czwartek 
8.30-15.00 Piątek 8.30-13.30 

Aby ustalić prawo do ww. świadczeń za lipiec 2013 roku należy złożyć wniosek najpóźniej do
31 lipca 2013 roku. 
W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego
przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi
opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

Podziękowania 
17-07-2013

Otrzymaliśmy podziękowania za współpracę i zaangażowanie w zakresie
realizacji praktyk zawodowych słuchaczy Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Czeladzi. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 

Program aktywizacji społeczno-zawodowej młodych bezrobotnych
niepełnosprawnych z województwa śląskiego 
11-07-2013

Projekt „Moje miejsce na regionalnym rynku pracy. Program aktywizacji
społeczno-zawodowej młodych bezrobotnych niepełnosprawnych z województwa
śląskiego”, jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII – Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy). 
Projektodawcą jest firma „EMAT” – Pośrednictwo, Doradztwo, Pracownia
Psychologiczna Elżbieta Matysiak. 
Projekt będzie realizowany od 1.05.2013 do 31.05.2015 roku. Więcej informacji
na stronie: www.moje-miejsce-program.pl

czytaj więcej...

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z
powiatu m. Gliwice, m. Ruda Śląska, m. Zabrze 
05-07-2013
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W sierpniu i wrześniu 2013 r. rozpoczną się odpowiednio IV (R2) i V
(Z2) edycja szkoleń w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa i
społeczna osób niepełnosprawnych z powiatu m. Gliwice, m. Ruda
Śląska, m. Zabrze". Zajęcia grupy R2 odbywać się będą w Rudzie
Śląskiej, natomiast grupy Z2 w Zabrzu. Grupę docelową stanowi 75
(w tym 45 kobiet) niezatrudnionych osób niepełnosprawnych, w wieku
aktywności zawodowej (18 – 59/64), zameldowanych na terenie
powiatów m. Gliwice, m. Ruda Śląska, m. Zabrze, które z własnej
inicjatywy chcą uczestniczyć w projekcie. Projekt jest

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Realizatorem projektu jest EMAT Pośrednictwo, Doradztwo,
Pracownia Psychologiczna z Wolsztyna. Więcej informacji na stronie: http://www.projekt-
niepelnosprawni-slask.pl 

XI Świetlandia już za nami 
03-07-2013

Tegoroczny XI Przegląd Twórczości Świetlic Środowiskowych i
Socjoterapeutycznych „Świetlandia” odbył się 26 czerwca i został
zorganizowany przez Ośrodek Święta Elżbieta i Zgromadzenie Sióstr
Świętej Elżbiety przy ogromnym wsparciu Ośrodka Najświętsze Serce
Jezusa w Rudzie Śląskiej. Honorowy patronat nad imprezą objęli:
Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic oraz Dyrektor Caritas
Archidiecezji Katowickiej ks. Krzysztof Bąk. Impreza była
współfinansowana przez Urząd Miasta Ruda Śląska. Pomimo
niesprzyjającej pogody zaproszeni Goście dopisali. Przedsięwzięcie

odbyło się na hali sportowej w Rudzie Śląskiej – Halembie i miało charakter zawodów sportowych
celebrujących zasady fair – play, zdrowego współzawodnictwa oraz wdrażania w życie młodych ludzi
chęci i zapału do aktywności fizycznej. Po rejestracji grup uczestniczących w zawodach oraz oficjalnym
otwarciu przez panią Prezydent Grażynę Dziedzic nastąpiło uroczyste odśpiewanie przez wszystkich
wspaniałego hymnu Świetlandii. Później wszyscy wzięli udział w rozgrywkach zarówno indywidualnych
jak i drużynowych które wyłoniły zwycięzców. Po dekoracji zawodników nastąpił uroczysty moment
przekazania „klucza” Ośrodkowi Pomocy Dzieciom i Rodzinie, który będzie organizatorem „Świetlandii” w
przyszłym roku.

czytaj więcej...

Strategia Rozwoju Miasta- wypełnij ankietę- Twoje zdanie jest
ważne! 
26-06-2013

Miasto Ruda Śląska rozpoczęło prace nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda
Śląska na najbliższe 15 lat. Strategia to kluczowy dokument planistyczny,
wyznaczający cele i kierunki rozwoju Miasta w dłuższej perspektywie
czasowej. Strategia Rozwoju Miasta będzie szeroko konsultowana z
mieszkańcami. Obecnie, na etapie prac nad diagnozą społeczno-gospodarczą
miasta, Prezydent Miasta Ruda Śląska zaprasza do wypełnienia ankiety, która
będzie źródłem informacji o tym, jak mieszkańcy postrzegają nasze miasto,
jakie powinny być kierunki jego rozwoju.
Ankieta on-line dostępna jest na stronie internetowej Miasta:
http://www.rudaslaska.pl/strategia 

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
25-06-2013

Jury XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego 2012/2013 dla dzieci i młodzieży na
szczeblu wojewódzkim pod hasłem: „Twoja wiedza i
czujnika czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie
zrobi nikomu!” dokonało oceny nadesłanych prac i
wyłoniło po pięć prac w każdej grupie konkursowej,
które wezmą udział w finale konkursu
organizowanego przez Komendę Główną Państwowej
Straży Pożarnej w Warszawie. Autorów, którzy zajęli
trzy pierwsze miejsca, spośród pięciu wybranych prac

w każdej grupie wiekowej, Jury postanowiło wyróżnić nagrodami rzeczowymi. Wręczenie nagród
odbędzie się w dniu 6 września 2013 roku w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach. Wśród laureatów znalazła się Agnieszka Szurgocińska uczęszczająca do Caritas
Archidiecezji Katowickiej Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Św. Elżbiety w Rudzie Śląskiej.
Gratulujemy i trzymamy kciuki! 

http://www.projekt-niepelnosprawni-slask.pl/
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Warsztaty Rozwoju Osobistego dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi 
26-06-2013

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek „Najświętsze Serce Jezusa”
organizuje Warsztaty Rozwoju Osobistego dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi. Program realizowany będzie w okresie od lipca do grudnia br. w
pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudzie Śląskiej-
Halembie przy ul. Kłodnickiej 91. Zapisy przyjmowane są do dnia 3 lipca 2013
r. do godziny 14:30 u Pani Anny Sulejczak. Więcej informacji w siedzibie
Ośrodka „Najświętsze Serce Jezusa” (ul. Kłodnicka 91) lub pod numerem tel.
(32)243-11-90 wew. 205. Projekt jest współfinansowany z dotacji Ministra
Pracy i Polityki Społecznej. 

Serdecznie zapraszamy na tegoroczną Świetlandię 
24-06-2013

W dniu 26 czerwca br. o godzinie 12.00 na terenie Hali Sportowej w Halembie
rozpocznie się XI Przegląd świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
„Świetlandia”. Pomysłodawcą festiwalu w 2003 roku był Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, a jego tegorocznym organizatorem są:
Ośrodek Święta Elżbieta i Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety. Honorowy
patronat nad imprezą objęła Prezydent Miast Ruda Śląska Pani Grażyna
Dziedzic oraz Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ksiądz Krzysztof Bąk.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Miasta Ruda Śląska. SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

Europejski Dzień Sąsiada na Osiedlu Kaufhaus. Słodko, słonecznie,
sportowo. 
20-06-2013

W sobotę 8 czerwca na Osiedlu Kaufhaus po raz drugi odbył się
Europejski Dzień Sąsiada. Impreza integracyjna została przygotowana
przez pracowników naszego Ośrodka oraz mieszkańców, którzy
uczestniczą w Programie Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus.
Ubiegłoroczne obchody Europejskiego Dnia Sąsiada na Osiedlu
Kaufhaus spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, w
szczególności dzieci i młodzieży z Kaufhausu, dlatego przygotowując
tegoroczną edycję wydarzenia postanowiliśmy przygotować garść
atrakcji dla najmłodszych, tym bardziej, że tegoroczne obchody

odbyły się w tydzień po obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka.

czytaj więcej...

Obchody Europejskiego Dnia Sąsiada w ramach Programu
Aktywności Lokalnej dla Orzegowa po raz drugi 
20-06-2013

Obchody Europejskiego Dnia Sąsiada w ramach Programu Aktywności
Lokalnej dla Orzegowa po raz drugi odbyły się wspólnie z festynem
parafialnym organizowanym przez parafię św. Michała Archanioła.
Impreza miała miejsce 15 czerwca br. na terenie kompleksu
sportowego MOSiR w Orzegowie, zwanego popularnie „Burlochem”.
Podobnie, jak w ubiegłym roku, w przygotowanie sobotniego
wydarzenia zaangażowało się wiele osób. Uczestnicy/czki Programu
Aktywności Lokalnej od kilku tygodni wykonywali ozdobne pudełka
techniką decoupage, drewniane anioły i tulipany wykonane z

jajecznych wydmuszek. Efekt ich pracy można było podziwiać na specjalnie przygotowanym stanowisku.
Ponadto dla uczestników/czek organizatorzy przygotowali potężny garnek śląskiego żuru, który stał się
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hitem kulinarnym imprezy, bo w bardzo krótkim czasie ukazało się dno garnka.

czytaj więcej...

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do grudnia 2013
19-06-2013

Rada Ministrów  w dniu 26 marca 2013 podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i wydała rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego (Dz. U. z dnia 29 marca 2013 r. poz. 413). 

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne czyli takie, które nie podjęły lub zrezygnowały z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym  lub
niepełnosprawnym członkiem rodziny, którego niepełnosprawność powstała do ukończenia 18 roku życia
albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – nie później niż do ukończenia 25 lat – otrzymają
dodatkowe 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie
przyznawana za okres od kwietnia do grudnia 2013 roku nie dłużej niż na czas trwania uprawnienia do
otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. 

Przyznanie świadczenia nie wymaga złożenia wniosku, decyzje wydawane są z urzędu.

„Nigdy nie byłem z mamą na wakacjach ...”- Nereusz pomaga
inaczej... 
17-06-2013

Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza szuka wsparcia dla akcji „Nigdy
nie byłem z mamą na wakacjach …”. Ideą akcji jest by dzieci mogły
wyjechać z rodzicami i cieszyć się ich bliskością, a dorośli choć na
kilka dni przestali się martwić brakiem jedzenia, ubrań czy
lekarstw, by przytulili swoje dzieci. Aby zrealizować ten pomysł
potrzebują żywności, środków czystości, artykułów plastycznych i
sprzętu sportowego, ubezpieczenia i apteczki oraz pieniędzy na
opłacenie noclegów, transportu (częściowo dla dzieci, w całości dla
rodziców – wolontariuszy) i biletów wstępu (np. na basen). Możesz im
pomóc! Więcej informacji na stronie www.nereusz.pl

VI Festyn Rodzin Zastępczych już za nami… 
06-06-2013

W dniu 29 maja 2013 roku o godzinie 16:00 w ramach
Metropolitarnego Święta Rodziny w ogrodach Miejskiego Centrum
Kultury im. Henryka Bisty odbył się festyn rodzinny. Zarówno mali,
jak i duzi uczestnicy festynu stwierdzili, że była to świetna zabawa w
piękne słoneczne popołudnie. Obchody święta rodzin zastępczych
uświetnili swoją obecnością m.in. Pani Grażyna Dziedzic Prezydent
Miasta Ruda Śląska, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Placówek Opiekuńczo Wychowawczych z terenu naszego
miasta oraz pracownicy Sądu Rejonowego. 
Dużą niespodzianką dla zaproszonych gości był występ Pana

Grzegorza Poloczka z piosenką pt. „Tkanina” która została zadedykowana rodzinom zastępczym w
podziękowaniu za pracę, jaką wkładają w to, aby przebywające u nich dzieci czuły wsparcie,
bezpieczeństwo i ciepło domowego ogniska. Podczas festynu członkowie Stowarzyszenia na Rzecz
Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI oraz Stowarzyszenia Razem dla Rudy Śląskiej, na stanowiskach:
„Ciasto”, „Klamoty za złoty” i „Kawa”, zebrali- w ramach zbiórki publicznej środki, które zostaną
przeznaczone na zakup nagród i uatrakcyjnienie pobytu dzieci z rodzin zastępczych na koloniach i
półkoloniach.

czytaj więcej...

POMÓŻ URATOWAĆ ŻYCIE BARTUSIA! 
04-06-2013
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Ma 2 latka. Nazywa się Bartuś, mieszka w Rudzie Śląskiej i czeka na
przeszczep szpiku. W całej bazie Bazie Dawców Komórek Macierzystych Polska
(DKMS) nie znaleziono zgodnego szpiku. Wielu ludzi dobrej woli postanowiło
coś zrobić w tej sprawie i pomóc, dlatego w najbliższą sobotę (8 czerwca) o
godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 30 w Rudzie Śląskiej odbędzie się festyn
„KROPLĄ KRWI URATUJ ŻYCIE BARTUSIA” zorganizowany przez Klub
PowerSport z Katowic, którego członkami są rodzice Bartusia. Podczas festynu
będzie można zarejestrować się w bazie DKMS-u poprzez wymaz z
wewnętrznej strony policzka i ...może ktoś z Was będzie mógł pomóc
Bartkowi. 
Więcej informacji na stronie: www.powersport.com.pl 
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PLAKATEM INFORMACYJNYM

Uroczyste nabożeństwo w intencji Miasta Ruda Śląska 
09-05-2013

Dla upamiętnienia 15. rocznicy oddania Miasta Ruda Śląska pod opiekę św.
Barbary, Prezydent miasta Grażyna Dziedzic zaprasza mieszkańców do udziału
w uroczystym nabożeństwie, które odbędzie się w dniu 6 czerwca br. o godz.
17.30 w kościele pw. Św. Pawła w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu. Po
uroczystym nabożeństwie, o godz. 19.00 na rynku miejskim odbędzie się
koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

VI Festyn Rodzin Zastępczych 
28-05-2013

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w VI Festynie dla Rodzin
Zastępczych, który odbędzie się w dniu 29 maja 2013 roku w godzinach 1600-
1900 w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie
Śląskiej- Nowym Bytomiu. Festyn jest zorganizowany w ramach
Metropolitarnego Święta Rodziny pt. „Rodzina wiarygodna” we współpracy z
Urzędem Miasta Ruda Śląska i organizacjami pozarządowymi,
Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI i
Stowarzyszeniem Razem dla Rudy Śląskiej. 

Pragniemy także już dziś, mając w pamięci zbliżający się Dzień Rodzicielstwa
Zastępczego (30 maj), złożyć serdeczne życzenia wszystkim rodzinom
zastępczym z terenu naszego Miasta, aby miały dużo siły, cierpliwości i miłości

w wypełnianiu tak trudnej ale jakże ważnej i potrzebnej roli. 

Strategia Rozwoju Miasta- wypełnij ankietę - Twoje zdanie jest
ważne! 
23-05-2013

Miasto Ruda Śląska rozpoczęło prace nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda
Śląska na najbliższe 15 lat. Strategia to kluczowy dokument planistyczny,
wyznaczający cele i kierunki rozwoju Miasta w dłuższej perspektywie
czasowej. Strategia Rozwoju Miasta będzie szeroko konsultowana
z mieszkańcami. Obecnie, na etapie prac nad diagnozą społeczno-gospodarczą
miasta, Prezydent Miasta Ruda Śląska zaprasza do wypełnienia ankiety, która
będzie źródłem informacji o tym, jak mieszkańcy postrzegają nasze miasto,
jakie powinny być kierunki jego rozwoju. 

Ankieta on-line dostępna jest na stronie internetowej Miasta:
http://www.rudaslaska.pl/strategia

 

GRoT 2013 
21-05-2013
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Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza zapraszają na „GRoT”-
Grę Rodzinną Terenową. „GRoT” to III edycja zespołowej gry terenowo -
przygodowej przeznaczonej dla drużyn rodzinno –sąsiedzkich, młodzieżowych
oraz zespołów w kategorii 18+. W czasie jej trwania będzie można sprawdzić
zgranie drużyn rodzinno-sąsiedzkich, przyjacielskich i umiejętności
współdziałania w różnych sytuacjach. Podczas kilkugodzinnych zmagań
uczestnicy pokonają kilka kilometrów z mapą w terenie. Na uczestników będą
czekać niesamowite atrakcje (przeszkody linowe, pozoracje medyczne,
przeprawy, zadania zręcznościowe i quizy wiedzowe). 
„GRoT” to doskonała okazja do ciekawego i aktywnego spędzenia soboty z
rodziną lub przyjaciółmi. Zwycięska drużyna w kategorii rodzinnej otrzyma
Puchar Proboszcza parafii Bożego Narodzenia w Halembie. 

IMPREZA JEST BEZPŁATNA 
Termin: 8 czerwca 2013r. 
Miejsce: lasy halembskie i okolice 
Więcej informacji na stronie: www.nereusz.pl 
i na FB: https://www.facebook.com/KlubMlodziezowyHalemba

„Nie zmarnuj swojego życia” 
15-05-2013

Tydzień pod takim hasłem Prezydent Miasta Ruda Śląska wraz z Miejską
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dedykują rodzinom,
zapraszając dzieci i starszych do wspólnej zabawy. Rodzina to antidotum i
najlepsze lekarstwo na kryzysy i zagrożenia. 
W dniach od 20 do 25 maja 2013r. (od poniedziałku do piątku) na
nowobytomskim rynku, a we wtorek na bielszowickiej „Strzelnicy”, można
będzie uczestniczyć w niezapomnianych wydarzeniach: występy klaunów -
Pompona i Bąbla, pokaz Rudzkiego Klubu Karate Kyokushin, pokaz
samoobrony w wykonaniu Straży Miejskiej, zumby z udziałem Fitness Studio
Maximus, pokazy zespołów z ODK „Pulsar”, występ zespołu „Blask”,
prezentacja sprzętu rudzkich służb mundurowych oraz szereg koncertów.
Wystąpią między innymi zespoły: „Ścigani”, „Bez Nazwy”, „Terra Bite”,

„Universe” oraz Łukasz Bęsiu, który na własnej skórze doświadczył, co to uzależnienie. 
W poszczególnych dniach tygodnia, każde dziecko będzie mogło wziąć udział w licznych konkursach, mile
spędzić czas w towarzystwie animatorów zabaw oraz pobaraszkować na dmuchanych zamkach,
trampolinie czy w kuli sferycznej. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z:
PLAKATEM 
ULOTKĄ Z PLANEM WYDARZEŃ

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych 
09-05-2013

Ruda Śląska podejmuje szereg działań, aby tworzyć dogodne warunki do
trwałej integracji osób niepełnosprawnych. Od 2003 roku, w maju odbywają
się w naszym mieście obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych,
które są ukoronowaniem pracy wielu osób zaangażowanych w ich organizację.
Wielkie zasługi na rzecz poszukiwania rozwiązań, dających osobom
niepełnosprawnym poczucie akceptacji społecznej, ma prezydent Grażyna
Dziedzic, która wsparcie dla osób niepełnosprawnych uczyniła jednym z
priorytetów swojej pracy. Patronat honorowy objęli Prezydent Miasta Ruda
Śląska Grażyna Dziedzic oraz ks. Dr Krzysztof Bąk Dyrektor Caritas
Archidiecezji Katowickiej. 
Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych to cykl integracyjnych imprez
sportowych i kulturalnych, cieszących się dużym zainteresowaniem osób

niepełnosprawnych. Organizacja tych obchodów to zasługa połączonych sił miejskich instytucji i
organizacji pozarządowych, a całe przedsięwzięcie koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wszyscy organizatorzy zdają sobie sprawę, jak ważne są wszelkie inicjatywy i programy zmieniające
ludzką mentalność, budujące powszechną akceptację i wrażliwość na potrzeby ludzi niepełnosprawnych.
Istotą obchodów Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych jest przeprowadzenie kampanii
promocyjno-informacyjnej na rzecz równości szans, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz
propagowanie aktywnych postaw osób niepełnosprawnych. Tegoroczne obchody Tygodnia Godności Osób
Niepełnosprawnych rozpoczną się mszą św. w intencji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w dniu 13
maja 2013r. o godz. 10.00 w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach. 
Oficjalna inauguracja wraz z przekazaniem osobom niepełnosprawnym symbolicznego klucza do bram
miasta odbędzie się podczas uroczystej Sesji Rady Miasta. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PLAKATEM INFORMACYJNYM

„Aktywny Samorząd”- pilotażowy program ogłoszony przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
09-05-2013
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W roku bieżącym, w ramach realizacji programu, osoby
niepełnosprawne mogą ubiegać się o udzielenie dofinansowania w
dwóch modułach : 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową. 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Termin przyjmowania wniosków do Modułu II (dawny
program Student II) i do obszaru D Modułu I (dofinansowanie
do pobytu dziecka w żłobku/ przedszkolu) na rok szkolny
2012/2013 upływa w dniu 20 maja 2013 r W pozostałych

obszarach oraz do modułu II i do obszaru D Modułu I na rok szkolny 2013/2014 wnioski
przyjmowane będą do 30.09.2013r. 
Realizacją programu zajmuje się Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Pracownicy Działu przyjmują codziennie w następujących
godzinach: 
Poniedziałek 14.00-17.00 
Wtorek, Środa, Piątek 8.00-10.00 
Czwartek 14.00-15.30 
Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu 32 34 40 323 wew. 306, 304.

czytaj więcej...

Ruda Śląska znów najlepsza – wyniki konkursu ogłoszonego przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Gminne programy
aktywizacji społeczno– zawodowej na rzecz budownictwa
socjalnego” 
09-05-2013

W dniu 19 kwietnia 2013 roku na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano listę
podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie „Gminne programy aktywizacji społeczno –
zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013 r.” Spośród 38 miast biorących udział w
konkursie wyłoniono 18 najlepszych merytorycznie inicjatyw projektowych, wśród których na drugim
miejscu znalazła się także Ruda Śląska, otrzymując na realizację zadania dotację w kwocie 120.000,00zł.
Założeniem projektu jest kompleksowa pomoc mieszkańcom Rudy Śląskiej zagrożonym wykluczeniem
społecznym w szczególności poprzez bezdomność lub zagrożenie bezdomnością oraz bezrobocie. Projekt
będzie realizowany dwutorowo, a zakładane korzyści odniesie z niego 36 osób oraz cała społeczność
lokalna.

czytaj więcej...

Msza święta w intencji ojczyzny 
30-04-2013

Dla upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej
Obojga Narodów oraz uroczystości najświętszej Marii Panny Królowej Polski,
prezydent miasta Grażyna Dziedzic zaprasza mieszkańców na uroczystą Mszę
św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców miasta, która odbędzie się 3 maja
o godz. 12:00 w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej –
Kochłowicach. Po nabożeństwie odbędzie się przemarsz pocztów
sztandarowych pod pomnik Powstańców Śląskich.

Grzegorz Poloczek - dla Joli na bis 
25-04-2013

W dniu 19 maja br. o godz. 18.00 w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka
Bisty w Rudzie Śląskiej odbędzie się impreza charytatywna "Piosenki i humor z
mojego placu - Dla Joli na bis" - koncert  pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska Grażyny Dziedzic, w wykonaniu Grzegorza
Poloczka i Bartos Band - na rzecz pracownika MCK – Pani Jolanty, chorej na
stwardnienie rozsiane. 
Artyści zaprezentują repertuar z najnowszego albumu Grzegorza Poloczka,
który osiągnął już status Złotej Płyty.   Patronat medialny: Sfera TV, Radio
Plus Śląsk, Wiadomości Rudzkie, RudaSlaska.com, Galeria Cechownia. Cegiełki
w cenie: 30 zł i 15 zł dostępne w dziale organizacji imprez MCK. Zapraszamy
do zapoznania się z plakatem informacyjnym.
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Konkurs ''Miłość z podbitym okiem'' 
25-04-2013

Rusza II edycja ogólnopolskiego konkursu „Miłość z podbitym okiem? Listy
nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie” pod honorowym
patronatem Pani Marszałek Sejmu RP Ewę Kopacz. Konkurs organizowany jest
przez Panią Poseł na Sejm RP Elżbietę Radziszewską i Panią Prezydent
Radomska Annę Milczanowską. 
Celem konkursu „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może
uratować komuś życie” jest wsparcie ofiar przemocy domowej, zachęcenie do
aktywnego sprzeciwu wobec niej oraz przełamywanie stereotypów na temat
przemocy w rodzinie, która nadal jest w Polsce traktowana jako tabu. Osoby,
które doświadczyły przemocy od osób bliskich i poradziły sobie z problemem,
zostały zaproszone do przedstawienia osobistego świadectwa w formie pracy

pisemnej. Nadesłane na konkurs prace zostaną ocenione przez Kapitułę konkursu. Najlepsze prace
zostaną nagrodzone, a następnie opublikowane.

czytaj więcej...

"Policjant, który mi pomógł"- konkurs Ogólnopolskiego Pogotowia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 
25-04-2013

Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej zachęca osoby indywidualne,
organizacje i instytucje do oddania głosu w konkursie „POLICJANT KTÓRY MI
POMÓGŁ”. Kandydatury można zgłaszać do dnia 31 maja 2013 roku. 
Reakcja policjantów na wezwanie do "awantury domowej"- jeśli jest dobrze
przeprowadzona, a dalsze działania konsekwentne- ma ogromne znaczenie.
Może być ona początkiem końca dramatu w rodzinie. Coraz częściej osoby
pokrzywdzone mówią pozytywnie o pracy policjantów - świetnie wykonujących
swoje obowiązki i konsekwentnie stosujących procedury prawne. Takich
policjantów należy nagradzać i popularyzować ich postawy w całym
środowisku Policji. 
Celem konkursu jest: podkreślenie roli policjantów w systemie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcie policjantów podejmujących

wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym oraz zwiększenie
motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze, a także promowanie
postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie
Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej http://www.ruda.slaska.policja.gov.pl

Zostań rodzicem zastępczym - wyciągnij dłoń do potrzebującego
dziecka.
11-04-2013

„Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo do
wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców ...” 
Jan Paweł II

Rodzina jest podstawowym środowiskiem funkcjonowania i rozwoju dziecka. Wartość rodziny jest
wartością nieocenioną. Pozytywne wpływy wychowania w rodzinie są związane przede wszystkim z
realizowanymi w rodzinie wartościami, wzajemną więzią uczuciową, pełnionymi w rodzinie rolami oraz
wzorcami wzajemnego komunikowania się. Nikt i nic nie jest w stanie zastąpić dziecku dobrze
funkcjonującej rodziny naturalnej. Zdarzają się jednak sytuacje kryzysowe, w których rodzina naturalna
nie jest w stanie poradzić sobie z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Niezbędna jest wtedy pomoc
i wsparcie z zewnątrz, ponieważ „Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy
władz publicznych”, tak stanowi Konstytucja RP (w myśl art. 72 ust 2). Także Konwencja o prawach
dziecka zobowiązuje Państwa-Strony do zapewnienia specjalnej ochrony i pomocy dzieciom czasowo lub
stale pozbawionym środowiska rodzinnego lub nie mogącym, ze względu na swe dobro, w nim przebywać
(art. 20). Wyżej wymienione przepisy jednoznacznie wskazują rangę i znaczenie praw dziecka, w tym
również prawa do pieczy zastępczej. Rodzina zastępcza jest formą tymczasowej opieki nad dzieckiem. W
sytuacji kiedy dziecko nie może wychowywać się w swojej rodzinie naturalnej najlepszym wyjściem jest
zapewnienie mu opieki rodzinnej. Taką opiekę sprawują rodziny zastępcze. Dziecko może pozostać w
rodzinie zastępczej do pełnoletniości (w przypadku podjęcia dalszego kształcenia - dłużej), ale również, w
wyniku zmiany sytuacji prawnej (przywrócenie lub pozbawienie praw rodzicielskich), może ustać
potrzeba sprawowania dalszej opieki zastępczej. Kandydaci na rodziny zastępcze podejmując decyzję o
utworzeniu rodziny zastępczej muszą posiadać świadomość czasowości opieki nad dzieckiem, brać pod
uwagę i akceptować możliwość powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie
adopcyjnej. 
W naszym Mieście niestety brakuje rodzin chętnych do podjęcia misji bycia rodziną zastępczą. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej co roku organizuje dwie edycje szkoleniowe dla kandydatów na rodziny
zastępcze. Chętnych jednak zgłasza się niewielu- od trzech do pięciu rodzin. Ruda Śląska jest dużym
Miastem, w którym wiele dzieci czeka na rodzinne warunki wychowawcze. Zdajemy sobie sprawę z tego,
że nie jest łatwo zostać rodzicem zastępczym. Taki rodzic musi przede wszystkim dać rękojmię
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należytego wychowania. Musi to być osoba pełnoletnia, zdrowa, przebywająca na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, o dobrym statucie materialnym, mająca stałe źródło utrzymania, musi mieć również stałe
miejsce zamieszkania. Ponadto wymogiem jest aby osoba nie była karana i w stosunku do własnych
dzieci nie miała w żaden sposób ograniczonej władzy rodzicielskiej. Ideą rodzicielstwa zastępczego jest
tymczasowość sprawowania opieki nad dzieckiem (nie jest to adopcja). O ile jest możliwość dziecko po
ustabilizowaniu sytuacji rodziny naturalnej powinno do niej wrócić., jednak w chwili kryzysu rodziny-
potrzebuje pomocy i dlatego tak bardzo czekamy- wraz z potrzebującymi dziećmi- na nowe rodziny,
które chciałyby podjąć się bycia rodzicem zastępczym. 
Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji pod nr telefonu (32) 707-47-04 (Dział Pieczy
Zastępcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej).

„Razem- Łatwiej” – grupa wsparcia dla rodziny i opiekunów osób
dotkniętych zaburzeniami psychicznymi 
03-04-2013

PRAKTYCZNY PREZENT dla usamodzielnionych wychowanków na
wejście w dorosłość 
27-03-2013

PRAKTYCZNY PREZENT to program adresowany dla młodych
dorosłych, którzy w bieżącym roku wchodzą w dorosłość czyli mają
osiemnaste urodziny i opuszczają Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
z terenu miasta Ruda Śląska. 
Z tej to okazji solenizanci wytypowani przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej otrzymali zaproszenia na urodzinowe przyjęcie, które
odbyło się 14 marca 2013 roku w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz
Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI przy ulicy Bujoczka 12 w
Rudzie Śląskiej. Na przyjęciu, 14 usamodzielnianych wychowanków

otrzymało praktyczne prezenty, w skład których wchodziły: kołdra, poduszka, poszewka, koc, naczynia,
sztućce, szklanki, filiżanki, podkładki pod talerz, serwetki.

„Szkoła dla Rodziców” 
25-03-2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie prowadzić cykl warsztatów pn.
„Szkoła dla Rodziców”, doskonalących umiejętności wychowawcze. 
Zajęcia będą się odbywać dniach od 16.04.2013r. do 18.06.2013r. w Dziale
Pieczy Zastępczej przy ulicy Bujoczka 12 w Rudzie Śląskiej- Rudzie. Cykl
warsztatów obejmuje 10 cotygodniowych spotkań odbywających się w
godzinach od 1100 do 1300 w każdy wtorek. 
Do uczestnictwa w grupie zapraszamy mamy wychowujące dzieci do 5 roku
życia. W trakcie zajęć nie zapewniamy opieki dzieciom. Nie ma też możliwości,
aby dzieci uczestniczyły w zajęciach grupowych. 
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie do dnia 09.04.2013r. 
(tel. 32 7074704, 508359584). 
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym

Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym 
12-03-2013
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W dniach od 12 marca do 30 kwietnia 2013 r. 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 z
zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom. 
Informacje o ulgach i uprawnieniach podatkowych można uzyskać pod
telefonem komórkowym 513 152 218. Na życzenie osoby niepełnosprawnej
doradca podatkowy oddzwoni na własny koszt. 
„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym" to czwarta tego typu wspólna akcja
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Samorządu Doradców
Podatkowych - Oddział Śląski. 
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym

Zasłużona emerytura 
26-02-2013

Niespełna miesiąc temu na zasłużoną emeryturę przeszła Pani Regina
Krzysteczko- wieloletnia Dyrektor Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w
Rudzie Śląskiej. Dyrektor Regina Krzysteczko jako psycholog zajmujący się
poradnictwem i terapią rodzin, była jedną z inicjatorek utworzenia Ośrodka. 

Pani Regino - życzymy, aby wszystkie plany i marzenia odkładane na
później spełniły się właśnie teraz. Życzymy dobrego zdrowia, pogody
ducha, ciepła i spokoju oraz wszelkiej pomyślności.

czytaj więcej...

Punkty pomocy rzeczowej 
18-02-2013

W ramach projektu systemowego „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” tut.
Ośrodek realizuje dwa Programy Aktywności Lokalnej (PAL) stanowiące
działania z zakresu rewitalizacji społecznej środowisk Kaufhausu i Orzegowa.
Jednym z działań ww. Programów jest prowadzenie przez animatorów
lokalnych Punktów Pomocy Rzeczowej, z którego korzystają najbardziej
potrzebujący mieszkańcy naszego Miasta. 
Wobec powyższego, realizatorzy projektu zachęcają do aangażowania się w
zbiórkę odzieży, ręczników, koców, pościeli, zabawek, książek itp., które w
dobrym stanie mogą dalej służyć innym. Zbiórka rzeczy używanych
prowadzona jest w następujących miejscach:
- świetlica PAL w Orzegowie przy ul. Królowej Jadwigi 8 (wtorki i czwartki
od 15.00 do 18.00)

- Sekcja Pracowników Socjalnych w Nowym Bytomiu przy ul. Niedurnego 107 (od poniedziałku do
piątku od 7:30 do 15:30) 
- Dział Realizacji Projektów tut. Ośrodka pokój 315 (od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30) 
- Urząd Miasta Ruda Śląska pokój 325 (w godzinach pracy Urzędu Miasta). 

Więcej informacji na ten temat udziela animator Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Orzegów -
Katarzyna Krężałek pod numerem telefonu 889 905 440.

Zbliża się „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”
13-02-2013

W związku z organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości
„Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw” informujemy, że w dniach
od 25 lutego do 2 marca 2013 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 
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym.

„Pobudka małego artysty"”- warsztaty artystyczne dla dzieci i
rodziców
13-02-2013

http://www.mops.rsl.pl/pliki/opm_2013.pdf
javascript:void(0)
http://www.mops.rsl.pl/img/tpop.jpg


Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty poleca Państwa uwadze nowy
projekt  - warsztaty artystyczne dla dzieci i rodziców „Pobudka małego
artysty". Cykl zawiera  moduły - Rzemiosło artystyczne, Moje Hollywood,
Śpiew z Tomaszem i Plastyka z fantazją. 
Całość wieńczy bal dla uczestników spotkań. Jednorazowy koszt uczestnictwa
w zajęciach: 15 zł/os. Pierwsze zajęcia odbędą się w sobotę, 23.02.2013, o
godz. 10.00. (zapisy pod numerem tel: 32248640, wew. 24). Zachęcamy do
zapoznania się z plakatem.

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH
08-02-2013

W dniu 04 marca br. (poniedziałek) w godzinach 16:00 – 19:00 odbędzie się
pierwsze spotkanie XIX edycji szkolenia dla rodzin zastępczych. Spotkania
odbywają się przez 14 tygodni od marca do czerwca br., 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. 
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym.

Uwaga osoby korzystające z pomocy materialnej dla uczniów!
08-02-2013

Od 04.02.2013r. przyjmowanie stron w sprawie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego obywa się w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w pokoju nr 5 i 6 (parter), w następujących
godzinach: 
w okresie od 01 grudnia do 31 sierpnia:
- poniedziałek 8.30 do 16.30 
- wtorek, środa i czwartek 8.30 do 15.00 
- piątek 8.30 do 13.30 
w okresie od 01 września do 30 listopada: 
- poniedziałek i czwartek 8.00 do 16.30 
- wtorek 8.00 do 15.00 
- środa i piątek 8.00 do 13.30

„Casting”- komiczno- dramatyczna sztuka multimedialna 
o wprowadzeniu marzeń w życie 
31-01-2013

Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza zaprasza na spektakl pt. „Casting”
przygotowany przez rodziców dzieci uczęszczających do jednej ze świetlic
prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz ich przyjaciół. Większość z nich na
co dzień mierzy się z wieloma problemami, będąc niejednokrotnie w
beznadziejnej sytuacji. Spektakl ten jest symbolem ich dobrych pragnień,
wewnętrznej siły, dystansu do samych siebie oraz dowodem na to, że nie ma
rzeczy niemożliwych. 
Spektakl odbędzie się w dniu 3 lutego br. (niedziela) o godz. 17.30 
w Domu Katechetycznym Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej- Rudzie,
ul. Piastowska 25*.
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem.

KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- pierwszy
międzynarodowy akt prawny, który w kompleksowy sposób mówi o
kwestiach niepełnosprawności 
31-01-2013

W dniu 6 września 2012r. Polska ratyfikowała niezwykle istotny dokument -
Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Fundacja Aktywnej
Rehabilitacji wspomaga Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w działaniach informacyjnych związanych z Konwencją. 
Więcej szczegółów można znaleźć w informacji zamieszczonej obok. 
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