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OD REDAKCJI 

Drodzy Czytelnicy! Oddajemy do Państwa rąk 

czasopismo Chorzowskie Socialia, którego 

głównym celem jest promowanie działań 

pomocowych realizowanych przez chorzowskie 

instytucje z zakresu  szeroko ujmowanej pracy 

socjalnej, pomocy społecznej, a także aktywnej 

polityki społecznej i ekonomii społecznej.  

Czasopismo skierowane jest głównie do 

beneficjentów chorzowskich instytucji sektora 

publicznego oraz pozarządowego. Mamy nadzieję, 

że na stałe wpisze się w życie społeczności 

lokalnej naszego miasta.  

Zapraszamy wszystkie chętne osoby 

reprezentujące instytucje do współtworzenia tego 

czasopisma, a także przesyłania ciekawych 

tekstów do publikacji.  

Z życzeniami miłej lektury 

Zespół Centrum Pracy Socjalnej 
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Z cyklu o problemach społecznych Chorzowa 

____________________________________________________________ 

RODZINA DYSFUNKCYJNA A POMOC INSTYTUCJONALNA w Chorzowie 
 

Rodzina jest podstawową grupą społeczną i miejscem biologicznych narodzin człowieka. Jest czymś 

tak naturalnym, że trudno sobie bez niej wyobrazić ludzkie życie. Rodzina to inaczej szkoła życia 

społecznego, ponieważ uczy ona bezinteresownego otwarcia się na drugiego człowieka oraz staje się zarazem 

modelem i fundamentem. W rodzinie człowiek kształtuje się jako osoba jednak, jakie to przyniesie „owoce” 

zależy od tych, którzy ją stanowią. 

Rodzina ze względu na swój formalny charakter, podlega pieczy i kontroli społeczeństwa. Posiada 

właściwą sobie strukturę i pełni określone funkcje w stosunku do jednostek, jak i małych społeczności. Do 

podstawowych cech rodziny zalicza się to, iż struktura i funkcje w rodzinie są określone przez 

społeczeństwo, jeśli rodzina źle funkcjonuje podlega sankcji innych instytucji, na przykład w przypadku 

złych postaw rodzicielskich wkracza pracownik socjalny, asystent rodziny czy kurator sądowy. Rodzina ze 

względu na wielość wymagań, jakie przed nią stawia społeczeństwo, naród i społeczność lokalna, ma do 

spełnienia wiele funkcji. Do których zalicza się m. in. funkcje: materialno-ekonomiczną, opiekuńczo-

zabezpieczającą, prokreacyjną, socjalizacyjną, kulturalną, rekreacyjno-towarzyską oraz emocjonalną (Tyszka 

1976, s. 61-68). Każdą rodzinę wypełniającą, przynajmniej w podstawowym stopniu, wymienione funkcje 

można nazwać normalną czy też dobrze funkcjonującą rodziną. Zaspokaja ona wówczas wszystkie 

materialne i niematerialne potrzeby swych członków, pozwalając im dzięki temu na prawidłowy rozwój 

psychofizyczny. We współczesnej rodzinie funkcje rodziny bardzo często przekładają się na role w rodzinie, 

gdy owe funkcje przerastają członków rodziny prowadzi to do dysfunkcji. A rodzina, która nie potrafi 

zaspokoić swoich podstawowych potrzeb jest rodziną dysfunkcyjną. 

W rodzinie dysfunkcyjnej problemy rodzinne wynikają z niepowodzeń życiowych, a nie zawsze          

z zaburzeń we współżyciu rodzinnym. Funkcjonowanie takiej rodziny jest nieprawidłowe, burzy aspiracje 

życiowe członków rodziny szczególnie tych najmłodszych czy dorastających. W rodzinach dysfunkcyjnych 

żyje się z dnia na dzień, w której działalność wychowawcza odbiega od poziomu rodziny normalnej. Często 

są to rodziny niekompletne (śmierć jednego z rodziców, rozwód, porzucenie) lub kompletne, ale takie,          

w których współżycie małżonków jest na krawędzi rozbicia (Jundziłł 1983, s. 70). Rodziny dysfunkcyjne są 

bardzo zróżnicowane. Można wyróżnić wśród nich następujące typy: rodzina o surowej atmosferze – kary 

fizyczne, chłodny stosunek uczuciowy do dziecka; atmosfera liberalna – brak zainteresowania dziećmi ze 

strony rodziców; bezkarność wychowawcza przy właściwym stosunku emocjonalnym do dziecka; przesadne 

i szkodliwe ochranianie dziecka przed wszelkim wysiłkiem czy zbytnia tolerancyjność wobec jego 

niewłaściwego zachowania. Jeśli stosunek emocjonalny rodziców do dzieci jest poprawny, a uczucia są silne, 

wówczas rodzice szukają pomocy w różnych instytucjach, w tym m. in. w ośrodku pomocy społecznej. 

Najczęściej jednak, w przypadku rodzin niewydolnych, mamy do czynienia z rodzicami, których stosunek 

uczuciowo-emocjonalny wobec swoich dzieci jest chłodny, obojętny lub wręcz wrogi. To może prowadzić 

do zaburzeń życia rodzinnego i w konsekwencji do kryzysu w rodzinie, który jest początkowym etapem 

dezorganizacji rodziny i jej niewydolności (Jundziłł 1983, s. 70). 

Do podstawowych instytucji wspierających rodziny dysfunkcyjne, sektora publicznego                                  
i pozarządowego w Chorzowie można zaliczyć m. in.: 

➢ Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Kruszcowa 22) www.opschorzow.pl ; 
➢ Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (ul. 3 Maja 4/1); 
➢ Ośrodek Wsparcia Rodziny (ul. Siemianowicka 58) www.owrchorzow.pl ; 
➢ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (ul. Racławicka 23) www.ppp.chorzow.pl; 
➢ Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ul. Katowicka 77); 
➢ Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom (Pl. Św. Jana 31a) www.uzaleznieni.org;  



3 
 

➢ Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny/ Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny (ul. Omańkowskiej 1) 
www.snrr.org ; 

➢ oraz świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez instytucje publiczne i chorzowskie 
stowarzyszenia. 

 Rodzinom dysfunkcyjnym bez wątpienia potrzebna jest pomoc instytucji, które specjalizują się w tym 

zakresie, po to, aby mogły stanowić dla każdego człowieka gwarancję sensu życia, miłości i rozwoju. 
Bibliografia: 
Jundziłł I. (1983), Opieka nad rodziną w miejscu zamieszkania, Warszawa. 
Tyszka Z. (1976), Socjologia rodziny, Warszawa. 
 

 

Informacja o realizowanym pilotażowym projekcie socjalnym dla rodziny 

Wychodząc naprzeciw współczesnym problemom rodziny Centrum Pracy Socjalnej przy OPS            
w Chorzowie planuje rozpocząć pilotażowy projekt socjalny skierowany dla rodzin borykających się               
z „różnymi problemami”.  

Projekt zakłada około 10 spotkań grupy, których celem będzie zapoznanie rodziców m. in.                   
z problemami opiekuńczo - wychowawczymi dotyczącymi relacji z dziećmi, a także możliwymi 
konsekwencjami tychże problemów oraz ukazanie sposobów ich rozwiązania. Do projektu zostali zaproszeni 
różnego typu specjaliści m. in.: pedagog, psycholog i doradca zawodowy. Tematyka spotkań obejmować 
będzie zagadnienia z zakresu szeroko ujmowanych psychologicznych, społecznych i pedagogicznych 
aspektów rozwoju i wychowania, profilaktyki uzależnień, treningu budżetowego oraz prowadzenia 
gospodarstwa domowego. Omówiona zostanie także w ramach spotkań siatka wsparcia instytucjonalnego na 
terenie miasta Chorzów dla rodzin zmagających się głównie z problemami wychowawczymi.  

Zapraszamy serdecznie wszystkie rodziny zainteresowane udziałem w projekcie! Więcej informacji 
na stronie www.cps-chorzow.pl lub w siedzibie CPS przy ulicy Kasprowicza 2. 

 

 

      Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych 

____________________________________________________________ 

CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
 

Centrum Aktywizacji Społecznej jest jednostką, która od czerwca 2015 wchodzi w skład struktury 

organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. Działamy przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku 

do czwartku w godzinach od 7.00 do 18.00, w piątek od 07.00 do 14.00. 

Działalność CAS jest wielotorowa. Realizujemy zadania z zakresu pomocy społecznej, szczególnie 

pod kątem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację projektów aktywizacyjnych 

takich jak: bezpłatne porady prawne, warsztaty kulinarne „Gotowanie z FEAD-em”, świetlica środowiskowa 

w ramach projektu „Romowie Jutra”. Jesteśmy także zapleczem warsztatowym projektu unijnego „Stawiam 

na zmiany”, a od kwietnia do maja 2016 stworzono punkt przyjmowania wniosków na Program „Rodzina 

500+”. 

Oprócz tego wspieramy również działające na terenie miasta Chorzowa organizacje pozarządowe, 

grupy nieformalne oraz inicjatywy obywatelskie. Wsparcie to polega na bezpłatnym udostępnieniu 

pomieszczeń, udostępnieniu adresu dla potrzeb rejestracji organizacji oraz korespondencji, korzystaniu           

z szafek i stanowisk biurowych, pomocy informatyka i możliwość korzystania z infrastruktury 

informatycznej budynku, organizowaniu kontaktów między organizacjami jak i spotkań integracyjnych,          

a także organizacja szkoleń i usług doradczych, możliwości korzystania z pomocy prawnej w zakresie 

tworzenia organizacji pozarządowej i jej prowadzenia. Wspierane przez nas organizacje mają również 

możliwość korzystania z w pełni wyposażonej bazy noclegowej. 
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W 2016 roku organizacje pozarządowe u nas zarejestrowane, w ramach swojej działalności 

statutowej, organizowały szkolenia, warsztaty artystyczne, zabawy dla dzieci, spotkania integracyjne, walne 

zebrania, wybory do rady pożytku publicznego, spotkania zarządów i nie tylko. 

Oprócz pomocy potrzebującym i wsparcia dla NGO, CAS realizuje także zadania związane 

z integracją i animacją środowiska lokalnego. Do takich działań zaliczyć należy organizację „Kulturalnika” - 

prelekcji na temat twórczości znanych artystów, przeplatanych filmami z ich dorobków, wywiadami               

i wzbogacone ciekawostkami z ich życia. W 2016 roku odbyły się 4 „Kulturalniki”. 

Od kwietnia 2016 w naszym budynku ma również swoją siedzibę zespół bluesowy „Drach”. Panowie 

z zespołu sami zaadaptowali pomieszczenie na swoją działalność, wyciszyli ściany, zainstalowali 

instrumenty i regularnie odbywają próby. 

20-go maja 2016 miał także miejsce festyn pod hasłem „CAS na Piknik”. Do jego organizacji 

włączyły się stowarzyszenia. Na scenie występowały dzieci z okolicznych świetlic środowiskowych, były 

konkursy z nagrodami, wytwarzano mydełka, sadzono rośliny, malowano buzie. Dzieci miały możliwość 

spotkania ze strażakami oraz poznanie z bliska wnętrza wozu strażackiego. Piknik uświetnili chorzowscy 

harlejowcy, oraz koncert zespołu „Drach”. W roku 2017 planowany jest kolejny festyn. 

Od zeszłego roku odbywają się cyklicznie bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, indywidualne 

szkolenia komputerowe „ABC Komputera”, warsztaty rękodzieła artystycznego. 

Zainicjowano również szkolenia dla pracowników socjalnych i administracyjnych Ośrodka Pomocy 

Społecznej dotyczące walki z wypaleniem zawodowym, radzenia sobie z trudnym klientem, czy też 

prowadzenia grup wsparcia. Więcej informacji na stronie www.cas-chorzow.pl (Aleksandra Wendich) 

 

 
 

____________________________________________________________ 

  Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych 

____________________________________________________________ 

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
 

Centrum Pracy Socjalnej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w ramach 

struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. Swoją działalność rozpoczęło w maju 2005 roku. 

Budynek, w którym funkcjonuje Centrum mieści się w dzielnicy Chorzów Stary przy ul Kasprowicza 2, 

pochodzi z 1908 roku i figuruje w rejestrze zabytków.   

Centrum prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zajmuje się aktywizacją 

społeczno zawodową osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także aktywizacją     

i organizacją społeczności lokalnej. 

Z pomocy Centrum mogą skorzystać wszystkie osoby wymagające wsparcia, a w szczególności: 

osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, uzależnione, niezaradne życiowo, rodziny niewydolne 

opiekuńczo-wychowawczo, osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu do wykonywania nieodpłatnej 
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kontrolowanej pracy na cele społeczne, mieszkańcy Chorzowa Starego i Maciejkowic korzystający ze 

świadczeń pomocy społecznej i innych form zabezpieczenia społecznego realizowanych przez OPS; a także 

seniorzy zamieszkujący przede wszystkim dzielnicę Chorzów Stary i Maciejkowice. Centrum Pracy 

Socjalnej proponuje różne formy działań dla mieszkańców miasta, a należą do nich m. in.: 

1. Klub Integracji Społecznej prowadzący działania z zakresu reintegracji społeczno zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

2. Punkt koordynacji prac społecznie użytecznych (PSU) organizowanych dla osób bezrobotnych, 

korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej, posiadających II profil pomocy           

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie. 

3. Punkt Poradnictwa Zawodowego i Socjalnego - czynny w każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00. 

4. Program Aktywizacja i Integracja (PAI) prowadzony we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.  

5. Lokalna Integracja Społeczności (LIS) program mający na celu integrację i aktywizację społeczności 

lokalnej szczególnie zamieszkującej Chorzów Stary i Maciejowice. 

6. Warsztaty kulinarne „Gotowanie z FEAD-em”. 

7. Prowadzenie grup: wsparcia, edukacyjnych, spotkaniowych oraz dla osób 50+. 

8. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (na podstawie Zarządzenia Prezydenta 

Miasta Chorzów Nr OR.213.2016 z dnia 19.10.2016 r. i Ustawy z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej). Punkt czynny w poniedziałek i środę w godz. 13.00-17.00. 

9. Punkt koordynacji nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne dla osób skazanych 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

10. Działalność szkoleniowa i edukacyjna pracowników socjalnych oraz związana z przygotowaniem 

zawodowym praktykantów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. 

11. Nieformalny punkt informacyjny (promocyjny) w zakresie ekonomii społecznej (utworzony na podst. 

Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla OPS w Chorzowie) działający głównie dla uczestników 

Klubu Integracji Społecznej. 

Centrum Pracy Socjalnej jest jednym z niewielu miejsc w dzielnicy Chorzowa Starego skupiających 

rożne grupy społeczne, stanowiąc przy tym ważne ogniwo lokalnej siatki wsparcia społecznego. Centrum 

czynne jest w poniedziałki od 7.00-16.00 od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00, w piątki od 7.00 do 

14.00. Więcej informacji na stronie: www.cps-chorzow.pl      (Piotr Gierek) 

 

 
 

 

W kolejnych numerach czasopisma będą prezentowane kolejne chorzowskie instytucje pomocowe. 

 

Zaproszenie na kiermasz ofert pracy 
 

 Centrum Pracy Socjalnej we współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Chorzowie zaprasza 

osoby zainteresowane na kiermasz ofert pracy, który odbędzie się w siedzibie Centrum przy ulicy 

Kasprowicza 2, w dniu 17 maja w godzinach 10.00 - 13.00. Zapraszamy szczególnie osoby bezrobotne            

i poszukujące pracy!! 



6 
 

 

Z cyklu o ekonomii społecznej 

____________________________________________________________ 

 

Na łamach czasopisma podejmujemy zagadnienia związane z ekonomią społeczną, starając się 

przybliżyć czytelnikom wiedzę z tego zakresu, w związku z opracowanym Planem Rozwoju Ekonomii 

Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. Nadrzędnym celem tego planu jest rozwój 

edukacji oraz promocja ekonomii społecznej. Zatem w numerze bieżącym spróbujemy wyjaśnić, czym jest 

ekonomia społeczna.   

Zagadnienie ekonomii społecznej jest określeniem stosunkowo mało znanym w Polsce w odróżnieniu 

od krajów „starej” Unii Europejskiej i co należy podkreślić pomimo coraz to większej liczby inicjatyw             

i kampanii z nią związanych, jej rozwój jest w fazie „raczkującej”. Ekonomia społeczna to jeden ze 

sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Mówiąc 

inaczej działania w ramach ekonomii społecznej podejmowane są nie tylko dla osiągania zysków, ale może    

i przede wszystkim w celach społecznych, aby stworzyć miejsce, gdzie np. osoba bezrobotna będzie miała 

możliwość pokazania swoich umiejętności bądź nabycia nowych, czy też będzie mogła spędzić aktywnie 

czas na rzecz drugiej osoby, co pozwoli jej poczuć się potrzebnym. Ekonomia społeczna bywa określana 

również, jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna. To kierunek myślenia zmierzający do 

aktywizacji zawodowej i społecznej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym tj. długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych i izolowanych. 

Procesem reintegracji społecznej (inaczej „wkluczania” osób do społeczeństwa) oraz zawodowej zajmują się 

podmioty ekonomii społecznej takie jak spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady 

aktywności zawodowej, kluby integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe. Są to bowiem instytucje, 

dla których najistotniejsze jest działanie na rzecz swoich klientów w celu ich powrotu na rynek pracy. 

Podmioty ekonomii społecznej działają w tych sferach, które są zaniedbywane przez państwo i inne 

podmioty gospodarcze.  

Ekonomia społeczna jest ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, który koncentruje się na 

celach społecznych, takich jak integracja czy bardziej reintegracja społeczeństwa i przeciwdziałanie 

bezrobociu. Zatem gdyby nie aktywni i świadomi obywatele, ekonomia społeczna nie mogłaby się 

efektywnie rozwijać.  

Chcesz wiedzieć więcej na temat ekonomii społecznej lub zaangażować się w jakieś przedsięwzięcie 

z nią związane zapraszamy do nieformalnego (promocyjnego) punktu z zakresu rozwoju ekonomii społecznej 

w siedzibie CPS. 
 
 

            Zaproszenie do Klubu Integracji Społecznej 
Klub Integracji Społecznej w Chorzowie działający w budynku Centrum Pracy Socjalnej przy           

ul. Kasprowicza 2, zaprasza osoby chętne bezrobotne posiadające II profil pomocy w PUP Chorzów do 
udziału w następujących edycjach KIS: 

✓ „KIS hortikuloterapeutyczny” dla osób, którzy chcą w przyszłości zajmować się pielęgnacją 
ogrodów przy instytucjach publicznych w tym szczególnie jednostkach organizacyjnych OPS 
Chorzów, w ramach prac społecznie użytecznych.  

✓ „KIS opiekuńczy” dla osób, które chcą w przyszłości zajmować się aktywizacją i opieką nad 
osobami starszymi na terenie miasta Chorzów, w ramach prac społecznie użytecznych. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 241-26-46, na stronie www.cps-chorzow.pl lub u swojego 
pracownika socjalnego. 
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Poznaj swojego pracownika socjalnego 

____________________________________________________________ 

W aktualnym numerze czasopisma prezentujemy pracowników socjalnych OPS       

z sekcji środowiskowej III (obejmującej Centrum i Chorzów Stary) 
 

 
Teresa Bogacz-Popęda - Kierownik Sekcji, pokój nr 13, OPS, ul. Kruszcowa 22 
 

 
Sylwia Tlołka - starszy pracownik socjalny, Z-ca Kierownika Sekcji, tel. 32 7716323, pokój nr 13 
Ulice: Wolności do 75 i do 96, Rostka, Jagiellońska, Kazimierza, Pocztowa, Dworcowa, Pl. Dworcowy 
 
Irena Forystek - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716372, pokój nr 12 
Ulice: Katowicka do 109 i do78, Zielony Zaułek, Rynek, Faski, Moniuszki, Młodzieżowa, Szczecińska, Górnicza, 
Średnia, Młyńska, Kręta, Zapłocie, Zielona, Os. Klimzy, Hetmańska, Franciszkańska, Dębowa, Zgrzebnioka, Wojska 
Polskiego, Wiśniowa 
Aneta Podsiadła - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716372, pokój nr 12 
Ulice: Powstańców, Sobieskiego, Pl. Matejki, Krasickiego, Szopena, Kopernika, Bankowa, Kilińskiego 
 

Janina Szkulska - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716372, pokój nr 12 
Ulice: Harcerska, Węzłowiec, Wschodnia, Krakowska, Al. Wycieczkowa, Słowiańska, Rycerska, Kadecka,                
Pl. Piastowski, Majętnego, Karolinki, Rejtana, Kościuszki, Mazurska, Pl. Skargi 
 
Anna Nawrat - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716372, pokój nr 12 
Ulice: Krzywa, Cmentarna, Urbanowicza, Grządziela, Ryszki, Astrów, Różana, Willowa, Przy Gazowni, Żwirki 
Wigury, Starego Zdroju, Piaskowa, Wiosenna, Łąkowa, Barbary, Anny, Klimzy, Dębowskiego, Gałeczki 

Aleksandra Cempa - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716373, pokój nr 12 
Ulice: Adamieckiego, Antoniów, Antoniowska, Azotowa, Plater, Brzezińska, Budryka, Kluczborska, Główna, 
Gdańska, Langiewicza, Michałkowicka, Wiejska, Rębaczy, Narutowicza, Torowa, Rozbarska, Poprzeczna, Społeczna, 
Kresowa, Poznańska, Pl. Jana, 17-go sierpnia, Jadwigi, Skłodowskiej, Legnicka, Olszewskiego, Maciejkowicka 

Maria Wojciechowska  - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716373, pokój nr 12 
Ulice: Kaszubska, Dzierżonia, Damrota, Pogodna, Górna, Wybickiego, Mościckiego, Parkowa, Paderewskiego, 
Konopnickiej, Gajowa, Roosvelta, Poniatowskiego, Bogedaina, Szabatowskiego, Lwowska 
 
Danuta Starczynowska - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716373, pokój nr 12 
Ulice: Dąbrowskiego, Zjednoczenia, Wolskiego, Pl. Hutników, Drzymały, Omańkowskiej, Hankego, Karpińskiego 
 

Agata Żuk - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716329, pokój nr 12 
Ulice: Wolności od 77 i od 98, Cieszyńska, Wróblewskiego, Pomorska, Pułaskiego, Bałtycka, Spółdzielcza, 
Głogowska 
 
Marta Ulcyfer-Kostrzewska - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716329, pokój nr 12 
Ulice: Rodziewiczówny, Bożogrobców, Kasprowicza, Kalusa, Okrzei, Druciana, Kolejowa, Siemianowicka, 
Bytkowska 
 

 
Sabina Błaszczyk-Przybycień - asystent rodziny, tel. tel. 32 7716329, pokój nr 12 
 

 
Łukasz Banduch - asystent rodziny, tel. 32 7716329, pokój 12 
 

Kolejność prezentowanych Sekcji jest przypadkowa. W kolejnych numerach czasopisma będą publikowane informacje dot. 
pracowników socjalnych pracujących w innych Sekcjach. 
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Z cyklu na wesoło 

____________________________________________________________ 

W OPS-ie wieść się niesie… 
 

W OPS-ie osób zatrudnionych jest wiele, 

bo z różnymi problemami zgłaszają się 

obywatele. 

Ośrodek różne świadczy usługi, 

A ich katalog jest bardzo długi. 

Pomoc pieniężna 

I praca socjalna dalekosiężna. 

Komputery decyzje drukują, 

a w sekcji świadczeń też nie próżnują. 

Świadczenia rodzinne  

I projekty unijne,  

Usługi specjalistyczne i stypendia szkolne  

Na pomoce dydaktyczne, 

Dodatek mieszkaniowy, 

by opłaty czynszowe były z głowy, 

PFRON niepełnosprawnymi się zajmuje 

I różne świadczenia im gwarantuje. 

Ośrodek to instytucja niezwykle potrzebna, 

bo z jej usług może korzystać każdy, 

nie tylko osoba „biedna”. 

 

Pracownik Socjalny - zawód niebanalny 

W pracy się nie nudzi, bo działa dla ludzi  

Wnioski przyjmuje, czasem pomstuje 

Jednak zawsze dzielnie pracuje 

Czy śnieży, w drogę pędem bieży 

gdy słońce smaży, również się odważy 

A jak deszcz zalewa – idzie - 

Bo taka jest potrzeba 

Ludzkie problemy na grzbiecie niesie, 

To prawda, no przecież wiecie, 

Ile to razy przekracza granice, 

Odwiedza mieszkania, strychy, piwnice, 

Place, Familoki, zaklęte dzielnice, 

Zawsze witalny - Pracownik Socjalny 

 

Asystenci Rodziny, to taka ważna grupa, 

która załatwia lekarza, nadzoruje rodziny 

I sprawdza czy dobrze gotuje się zupa. 

Rodziny swoje uczą wiele 

Są dla nich jak przyjaciele. 

Ich praca jest nieoceniona 

jednak jak na te zadania za słabo opłacona. 

Każdy problem jest do rozwiązania, 

bo zawsze mają siły do pozytywnego działania. 

Podopiecznych swoich do pracy motywują 

i każdego zawsze szanują. 

Są niczym Anioły Stróże, 

prowadzą przez życiowe wichry, zakręty         

i burze 

Każdej godziny Asystenci Są Dla Rodziny 

 

Urzędnicy, podatnicy, doradcy i prawnicy 

Dla Was Wszystkich Pracownicy 

Wesołego, pstrokatego 

Kolorowo zdobionego 

Święconego oto Jajka 

Niech się święci niczym bajka 

Przy rodzinnym sutym stole 

Wypełniajcie swoje role 

A Smutasom dajmy pstryczek 

Niech zaświeci im promyczek 

Ten wiosenny, ciepły czas 

cieszyć ma każdego z nas 

Oto idzie Wielka Noc 

Co da wszystkim Wielką Moc 

Wielcy Duchem  

Dziś podzielmy się okruchem 

Zwykłego, naszego chleba, 

Bo Wielkanoc, bo tak trzeba. 

Tak Życzymy, Winszujemy 

Za uwagę dziękujemy! 
(Sylwia Tlołka, Aleksandra Cempa - prac. socj. OPS) 

        

 

Redakcja: Piotr Gierek, Iwona Krawczyk, Małgorzata Bienek - pracownicy CPS oraz pracownicy OPS w Chorzowie. 
Czasopismo w wersji elektroniczne dostępne na stronie: www.cps-chorzow.pl  
Kontakt: cps@opschorzow.pl  
Nakład: 200 szt. 
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