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Drodzy Czytelnicy! Oddajemy do Państwa rąk 

kolejny numer kwartalnika Chorzowskie Socialia 

promującego działania pomocowe realizowane 

przez chorzowskie instytucje z zakresu szeroko 

ujmowanej pracy socjalnej, pomocy społecznej,     

a także aktywnej polityki społecznej i ekonomii 

społecznej. Dziękujemy osobom i instytucjom, 

które odpowiedziały na apel do współtworzenia 

tego czasopisma, a także wszystkim, którzy 

zaangażowani są w to przedsięwzięcie. 
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Jeśli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa 

wędrowanie pozornie bez celu błądzenie po omacku 

żebyś nie tylko oczami, ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi 

i abyś całą skórą zmierzył się ze światem…  
(Zbigniew Herbert) 

Drodzy Czytelnicy życzymy Wam wielu wspaniałych chwil w czasie 

wakacji, a nade wszystko wytchnienia i odpoczynku! 

Redakcja czasopisma Chorzowskie Socialia 
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Z cyklu o problemach społecznych Chorzowa 
____________________________________________________________ 

O BEZROBOCIU i jego skutkach 
Bezrobocie można rozważać na wielu płaszczyznach w zależności od celów badawczych i charakteru 

dyscypliny naukowej, w obrębie której konkretne badanie jest podejmowane. Najczęściej można je ujmować        
w kategorii ekonomicznej bądź społecznej, co przekłada się na ujęcie przedmiotowe i podmiotowe bezrobocia.       
W ujęciu przedmiotowym bezrobocie traktowane jest jako kategoria analityczna rynku pracy, natomiast ujęcie 
podmiotowe oznacza stan bezczynności zawodowej osób zdolnych do pracy i zgłaszających gotowość jej 
podjęcia, przy czym dochody z pracy są dla tych osób podstawą egzystencji (Olech, s. 33-34). Bezrobocie nadal 
stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno - gospodarczych. W ujęciu podmiotowym jest 
przedmiotem zainteresowania socjologów, pracowników socjalnych i psychologów, ponieważ ze względu na 
swoje następstwa jest poważnym problemem społecznym. Bezrobocie występuje wówczas, gdy liczba osób 
poszukujących pracy jest większa niż liczba ludzi zdolnych do pracy, chcących pracować i akceptujących 
istniejący poziom wynagrodzeń, ale pozostających bez pracy. 

Polityka zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu stanowi jeden z ważniejszych działów polityki 
społecznej. Odwołując się do potrzeb, jednocześnie zajmuje się ochroną praw ludzkich. Zabezpieczenie prawa do 
pracy, polityka zatrudnienia oraz likwidacja źródeł bezrobocia leży w gestii szczególnie polityki społecznej 
(Auleytner, s. 330) oraz aktywnych form pracy socjalnej.  
 Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest stopa bezrobocia, która oznacza udział bezrobotnych 
w liczbie ludności aktywnej zawodowo, czyli sumy pracujących i bezrobotnych. Na koniec marca 2017 roku 
stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,1% (ogółem liczba bezrobotnych wyniosła 1 324.200 osób w tym kobiet 
698.100), co może świadczyć o „feminizacji biedy”, a w granicach województwa śląskiego 6,5 % (zob. 
www.psz.praca.gov.pl/zakładka statystyki rynku pracy). Natomiast w Chorzowie stopa bezrobocia wyniosła        
7,3 %. Na taki stan wpływa rozszerzenie się bezrobocia długookresowego osób pozostających bez pracy powyżej 
12 miesięcy, bezrobocie wśród ludzi młodych, bezrobocie wynikające z niskiego wykształcenia, a także 
różnicowanie przestrzenne lokalnych rynków pracy. 
 W literaturze przedmiotu wymienia się następujące rodzaje bezrobocia: bezrobocie frykcyjne, 
strukturalne, koniunkturalne i sezonowe. Ze względu na czas trwania wyodrębnia się: bezrobocie krótkookresowe, 
średniookresowe i długookresowe. To właśnie wysoki odsetek długotrwale bezrobotnych jest jednym                     
z najbardziej istotnych czynników bezrobocia. Dodatkowym czynnikiem określającym charakter bezrobocia jest 
jego zmienność (w zależności od kondycji gospodarki) oraz zróżnicowanie regionalne. 

 Bezrobocie wywołuje negatywne skutki zarówno w sferze ekonomicznej, jak i psychospołecznej. Można 
rozpatrywać je z dwóch punktów widzenia: jednostki dotkniętej bezrobociem oraz społeczeństwa. Pozbawienie 
dochodów z pracy prowadzi do gwałtownego obniżenia standardu życia, powodując konieczność zrezygnowania 
z tego, co nie jest niezbędne do życia, a więc najczęściej z uczestniczenia w kulturze. W dalszej kolejności 
rezygnuje się z własnych aspiracji edukacyjnych oraz z aspiracji edukacyjnych swoich dzieci. Dla członków 
rodzin dotkniętych bezrobociem zamykają się drogi awansu społecznego, a wyznaczniki sukcesu życiowego stają 
się nieosiągalne. Bezrobotni czują się przez to niepotrzebni, oszukani, wykorzystani i odrzuceni zarówno przez 
społeczeństwo, jak i przez najbliższych, którym nie potrafią zapewnić dobrobytu. Następuje degradacja 
ekonomiczna jednostki i rodziny, wzrost biedy oraz rozszerzenie sfery ubóstwa, a co za tym idzie konieczność 
poszukiwania wsparcia w sektorze pomocy społecznej. Przedłużający się brak pracy to podstawowy czynnik 
marginalizacji i w konsekwencji wykluczenia osób i rodzin, które do tej pory radziły sobie w sferze zaspokajania 
podstawowych potrzeb. Dochodzi do osłabienia więzi społecznych, do izolacji od środowiska i wzrostu 
konfliktów rodzinnych oraz konfliktów z otoczeniem. 

Przy dłuższym okresie pozostawania bez pracy rozpoczyna się proces destrukcji. Wyraża się on brakiem 
kontaktu ze środowiskiem, izolacją społeczną, brakiem zaufania do samego siebie, niskimi dochodami, stresem      
w rodzinie, spadkiem kondycji intelektualnej i duchowej, pogorszeniem zdrowia psychicznego i fizycznego, 
bardziej ograniczonym dostępem do rynku mieszkaniowego, mniejszymi możliwościami transportu, 
niewystarczającym stopniem mobilności zawodowej i zwiększonymi trudnościami znalezienia nowej pracy. 
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Każda postać bezrobocia krótkotrwała czy długotrwała poniża człowieka w jego własnych oczach, 
wywołuje poczucie bycia niepotrzebnym i odrzuconym przez społeczeństwo. Oprócz obniżenia się dochodów         
i poziomu życia rodziny bezrobocie wzmaga niepokój o jutro, wywołuje stres u członków rodziny, potęguje 
konflikty, popycha w stronę rozmaitych uzależnień, kształtuje lub wzmaga postawy aspołeczne, rozwija poczucie 
niskiej wartości. Bezrobocie jako problem społeczny bardzo często generuje inne trudności i problemy takie jak 
ubóstwo, alkoholizm, przemoc wewnątrzrodzinną czy przestępczość. W konsekwencji przyczynia się do 
dezintegracji rodzin, a nawet często ich rozpadu (Furmanek, s. 279). W takich okolicznościach „na pomoc 
przychodzą” instrumenty aktywnej polityki społecznej i pracy socjalnej, które o ile nie jest „za późno” (ponieważ 
w dużej mierze wyjście z kręgu osób bezrobotnych zależy od osoby zainteresowanej, wymagającej pomocy) 
skutecznie aktywizują, przyczyniając się do powrotu na otwarty rynek pracy. A do tych podstawowych narzędzi 
aktywizujących należy m. in.: kontrakt socjalny, kluby integracji społecznej, prowadzone przez instytucje grupy: 
wsparcia, samopomocy czy edukacyjne itp., kluby pracy, centra aktywności lokalnej czy integracji społecznej        
i formy aktywnej integracji na rzecz osób bezrobotnych, prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej, a także instytucje szeroko rozumianej polityki i ekonomii społecznej. 

W Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie przy ul. Kasprowicza 2, w ramach Klubu Integracji Społecznej 
od listopada 2016 r. działa Punkt Poradnictwa Zawodowego (PPZ). W ramach funkcjonowania Punktu 
odbywają się indywidualne konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego m. in.: pomoc w przygotowaniu 
dokumentów aplikacyjnych - CV, listu motywacyjnego, planowanie ścieżki zawodowej, określenie umiejętności                          
i predyspozycji zawodowych, zapoznanie z zasadami skutecznej autoprezentacji, przygotowanie do rozmowy 
kwalifikacyjnej z pracodawcą, uzyskanie wskazówek dotyczących możliwości aktywizacji społecznej np. poprzez 
włączanie w realizowane programy czy włączanie się w życie społeczności lokalnej. 

Klienci zgłaszający się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie z przesłanką bezrobocia po 
uprzednim otrzymaniu skierowania przez pracownika socjalnego mogą umawiać się na spotkania z liderem PPZ 
w godzinach pracy CPS. Indywidualne konsultacje przeprowadzane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
spotkania z liderem PPZ. Klienci w ramach Punktu mogą także skorzystać z pomocy psychologa. Punkt 
Poradnictwa Zawodowego czynny jest w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 18.00. 

 
W dniu 17 maja 2017 r., w godz. od 10.00 - 13.00 w CPS odbył się kiermasz ofert pracy zorganizowany 

przez PPZ przy współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy - Punkt Pośrednictwa Pracy w Chorzowie. Kiermasz 
ofert pracy umożliwił kontakt pracodawców oraz pracowników OHP z osobami bezrobotnymi i poszukującymi 
pracy. Na miejscu można było skorzystać z ofert pracy na lokalnym rynku pracy oraz ofert pracy poza granicami 
kraju. Łącznie w całym wydarzeniu uczestniczyło ok. 60 osób. Do dyspozycji osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy pozostawało blisko 250 miejsc pracy na następujące stanowiska: pakowacz, magazynier, kelner, pracownik 
ochrony, pomocnik drukarza, listonosz, sprzątaczka biurowa, inwentaryzator, zbrojarz-betoniarz, pracownik 
budowlany, pomoc kuchenna, pracownik sklepu, sprzedawca, operator wózka widłowego, pracownik serwisowy, 
opiekun osób starszych itp. Informujemy, że w 5 lipca br. w siedzibie CPS w godz. 10.00 - 13.00 odbędzie się 
kolejny kiermasz ofert pracy. Chętne osoby już dziś zapraszamy!  
Bibliografia: 
Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 2002. 
Furmanek W., Zarys humanistycznej teorii pracy (nowe horyzonty pedagogiki pracy), Warszawa 2006. 
Olech A., Bezrobocie, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999. 
www.psz.praca.gov.pl/zakładka statystyki rynku pracy z dnia 19.05.2017 roku. 
 

     
Dokumentacja fotograficzna z kiermaszu ofert pracy w CPS. 
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O projektach, programach realizowanych przez chorzowski OPS 
____________________________________________________________ 
 

 Jednym z kilku projektów realizowanych przez chorzowski OPS jest projekt „Stawiam na zmiany”, 
prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego od stycznia 2016 roku. Projekt 
zakłada kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych                    
z uwzględnieniem realizacji PAI) ukierunkowanych na aktywizację społeczno zawodową. Głównym zatem celem 
projektu jest aktywizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Chorzowa w wieku od 18 do 64 lat w tym długotrwale 
bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych do osiągnięcia aktywności 
zawodowej poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, warsztatowe, edukacyjne, społeczne, zdrowotne i zawodowe.      
Natomiast zadaniami projektu jest m. in.: praca socjalna, działania o charakterze integracyjno - motywacyjnym, 
działania o charakterze społeczno - edukacyjnym, aktywna integracja - aktywizacja zawodowa oraz działania o chara-
kterze wspierającym.   
 Od I-XII 2016 r. do udziału w projekcie przystąpiło 197 uczestników, w tym 113 kobiet i 84 mężczyzn.        
Z ogólnej liczby uczestników 34 osoby posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Obecnie w projekcie bierze 
udział 122 uczestników, dla których w kwietniu br. rozpoczął się kurs prawa jazdy kategorii "B". W realizacji dla 
uczestników jest także trening kompetencji zawodowych dot. autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej. W drugiej 
połowie roku planuje się prowadzić staże zawodowe i następujące kursy: magazynier + obsługa wózków widłowych; 
kursy zawodowe: kasjer - sprzedawca, pracownik administracyjno-biurowy, ABC małego biznesu, opiekun osoby 
starszej i niepełnosprawnej z językiem niemieckim, kurs operatora koparko-ładowarki oraz dla zainteresowanych 
uczestników kurs samoobrony. Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji w Biurze Projektu przy                

ul. Powstańców 70/1 lub pod numerem tel. 32 733 03 24. 

 

____________________________________________________________ 

   Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych 
____________________________________________________________
CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH przy Ośrodku Pomocy Społecznej 

 

Centrum Inicjatyw Społecznych działa w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej   
w Chorzowie i mieści się przy ulicy 3 Maja 18. Budynek CIS zlokalizowany jest w dzielnicy Chorzów II, 
która boleśnie odczuła skutki przemian strukturalnych początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, co przełożyło 
się na wysoki poziom bezrobocia, a co za tym idzie także na ubóstwo i przestępczość. Adaptacja budynku 
parafialnego na CIS wyszła naprzeciw osobom zamieszkałym w dzielnicy Chorzowa II, którzy z jednej 
strony mogą poszerzyć wiedzę, nabyć nowych umiejętności, a z drugiej spędzić wolny czas rozwijając swoje 
zainteresowania. Centrum do doskonałe miejsce dla działania dla osób z „zacięciem” społecznikowskim, 
wolontariuszy, animatorów działających w relacjach sąsiedzkich, grup przy parafialnych, czyli u wszystkich 
tych podmiotów, u których na przeszkodzie rozwinięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory brak 
zaplecza lokalowego. Główne cele działalności CIS to: udostępnianie zaplecza lokalowego na rzecz 
podmiotów działających w sferze aktywizacji mieszkańców Chorzowa; inspirowanie i wspieranie działań na 
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rzecz społeczności lokalnej; promowanie aktywnych postaw społecznych; wspieranie ludzi w procesie 
samoorganizowania się i tworzenia grup wsparcia. Działalność CIS podzielić można na 4 główne obszary 
form aktywizacji: 

1. Aktywizacja zdrowotna poprzez działalność Domu Dziennego Pobytu dla osób z chorobą 
Alzheimera oraz zaburzeniami otępiennymi. 

2. Aktywizacja zawodowa poprzez zajęcia Klubu Pracy i grupowego doradztwa zawodowego 
prowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy, projekty systemowe, których założeniami jest powrót na 
rynek pracy. 

3. Aktywizacja społeczna poprzez działalność Klubu Seniora, Klubu Matki spotkania hobbystyczne 
m.in. poprzez warsztaty rękodzieła artystycznego. 

4. Poradnictwo prawne - poradnictwo prawne dla mieszkańców Chorzowa. Specjaliści doradzają         
w zakresie spraw rodzinnych, majątkowych, cywilnych, prawa pracy, procedur administracyjnych. 

Ponadto istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia dyżurujących policjantów. Więcej informacji na stronie 
www.cis-chorzow.pl (Marcin Weindich - kierownik placówki) 
 

   
 

____________________________________________________________ 

Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych 
____________________________________________________________ 

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA dla OFIAR PRZEMOCY            
w RODZINIE przy Ośrodku Pomocy Społecznej 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstał w październiku 2006 roku 
i działa w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. Siedziba Ośrodka mieści 
się w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 4. Ośrodek ma charakter ponadlokalny, jest placówką czynną 
całodobowo. Podstawowy zakres działalności placówki obejmuje:  

� Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie;  
� Konsultacje medyczne; 
� Indywidualne porady pedagogiczne; 
� Prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; 
� Prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci z rodzin przemocowych; 
� Warsztaty dla rodziców i wychowawców; 
� Praca socjalna; 
� Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dorosłych; 
� Konsultacje wychowawcze; 
� Współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Placówka posiada 10 miejsc noclegowych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Osoby są 
przyjmowane bez skierowania, bez względu na posiadany dochód. Schronienie jest zapewniane na okres do 
trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy           
w rodzinie.  
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Priorytetem działań jest niesienie pomocy ludziom w sytuacjach wywołanych doświadczaniem 
przemocy oraz przywracanie im zdolności i umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów 
życiowych. Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 3452810. (Teresa Gabor - kierownik placówki) 

 
W kolejnych numerach czasopisma będą prezentowane kolejne chorzowskie instytucje pomocowe. 
 

____________________________________________________________ 

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 aktualnym numerze oraz kolejnych będą charakteryzowane wybrane podmioty ekonomii 
społecznej oraz działania realizowane w jej zakresie.  

Jednym z podstawowych celów ekonomii społecznej jest wsparcie przedsiębiorczości wśród ludzi zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Za takie osoby uznaje się w szczególności długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, 
uzależnionych i izolowanych. Ekonomia społeczna łączy, zatem cele społeczne i ekonomiczne, a jej istotę stanowią 
przedsiębiorstwa społeczne. Aby zrozumieć, czym są przedsiębiorstwa społeczne należy przede wszystkim przytoczyć 
jakie mogą one przybierać formy (podmioty). Najbardziej popularnymi formami podmiotów ekonomii społecznej są: 
centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej. W bieżącym numerze więcej o centrach integracji społecznej. 

Centra integracji społecznej - funkcjonują na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 
2003 roku, z późn. zm. To instytucje działające w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu m. in. 
bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, zwalnianych   
z zakładów karnych, uchodźców czy osób niepełnosprawnych. Centra uczą i kształtują umiejętności pozwalające na 
pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu 
społecznemu; uczą nabywania umiejętności zawodowych oraz przyuczają do zawodu, przekwalifikowania lub 
podwyższania kwalifikacji zawodowych. Przekazują także naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym 
staraniem, zwłaszcza dając możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność 
gospodarczą. Centra w ramach reintegracji zawodowej mogą prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub 
usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie, która nie stanowi działalności gospodarczej (Kaszyński, s. 77). 
Centra mogą być utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe. Obecnie              
w województwie śląskim funkcjonują 24 centra integracji społecznej. 

Chcesz wiedzieć więcej na temat ekonomii społecznej lub zaangażować się w jakieś przedsięwzięcie z nią 
związane zapraszamy do nieformalnego punktu z zakresu ekonomii społecznej w siedzibie CPS ul. Kasprowicza 2,     
w ramach którego m. in. organizowane są spotkania z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
Bibliografia: Kaszyński H., Ekonomia społeczna i praca socjalna. Razem czy osobno?, [w:] Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy           
i pomocy społecznej, red. J. Staręga-Piasek, Warszawa 2007. 

____________________________________________________________ 

Zmiany w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie  
 

Od 1 kwietnia 2017 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie działa      
w nowym składzie. Nowy 12-osobowy skład Komisji został powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów        
z dnia 21 marca 2017 roku. Siedzibą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Urząd Miasta 
Chorzów. Działa również punkt terenowy w przy ul. Katowickiej 77. Do zadań Komisji należy w szczególności: 
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� opiniowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii, Projektów Uchwał Rady Miasta dotyczących usytuowania na terenie gminy 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, projektów uchwał Rady Miasta dotyczących liczby 
punktów sprzedaży alkoholu zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży; 

� inicjowanie działań w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień oraz integracji społecznej 
osób uzależnionych od alkoholu; 

� podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 
obowiązkowi poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym kierowanie na badanie przez 
biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania trybu leczenia; 

� wyrażanie opinii w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miasta; 
� dokonywanie na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta kontroli przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych; 
� podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez udział 

członków Komisji w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz poprzez inicjowanie 
procedury "Niebieskiej Karty". 
Komisja współpracuje również z placówkami terapii uzależnień, lecznictwa odwykowego, organami ścigania    

i wymiaru sprawiedliwości, placówkami pomocy społecznej, kościołami i związkami wyznaniowymi, środowiskami 
samopomocowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką alkoholową. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie przyjmuje wnioski o leczenie osób 
uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce pobytu lub zamieszkania na terenie Chorzowa. W celu 
umożliwienia rodzinom osób nadużywających alkohol złożenia wniosku o leczenie odwykowe wyznaczeni członkowie 
Komisji pełnią dyżury w ramach Punktu Terenowego przy ul. Katowickiej 77 we wtorki i środy w godzinach 15.00-
16.30, w czwartki 11.00-14.00. Ponadto wnioski mogą być składane za pośrednictwem członków Komisji, 
bezpośrednio w instytucjach i organizacjach, w których członkowie pracują.  

(Maria Malinowska - członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 

____________________________________________________________ 

V Starochorzowski Piknik Rodzinny 
 

 W dniu 9 czerwca br. w ogrodach Starochorzowskiego Domu Kultury i Przedszkola nr 29 w Chorzowie odbył 
się już po raz piąty Starochorzowski Piknik Rodzinny. Organizatorami Pikniku byli: Zespół Szkół Budowlanych, 
Przedszkole nr 29, Przedszkole nr 17, Szkoła Podstawowa nr 24, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, 
Starochorzowski Dom Kultury, Ośrodek Wsparcia Rodziny oraz po raz pierwszy Centrum Pracy Socjalnej                   
w Chorzowie. Imprezę uświetniły liczne pokazy oraz występy dzieci i młodzieży. Nie zabrakło dobrej zabawy i „coś 
na ząb”. Zapraszamy do zobaczenia wybranych fotografii z Pikniku. Więcej na stronie www.cps-chorzow.pl 
 

       
____________________________________________________________ 

Wakacyjne życzenia od pracowników socjalnych OPS w Chorzowie 
Czas urlopów przed nami, już wszyscy tęsknimy za morzem czy górami, życzymy więc słońca        

i radości, niech uśmiech na Waszych twarzach gości, odpoczywajcie i sił do pracy nabierajcie!!! 
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Poznaj swojego pracownika socjalnego 

____________________________________________________________ 
W aktualnym numerze czasopisma prezentujemy pracowników socjalnych OPS       

z sekcji środowiskowej II (obejmującej Chorzów Batory) 
 
mgr Alina Sychowicz - Kierownik Sekcji, pokój nr 19, OPS, ul. Kruszcowa 22, tel. 32 7716319 
 

mgr Kornelia Łowicka  - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716375, pokój nr 16 
Ulice: Brzozowa; Racjonalizatorów; Jubileuszowa; Zwycięstwa; Gawliny; Łukasińskiego; Czempiela; 
Stefana Batorego od 17 i 18 

mgr Aneta Skawicka - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716316, pokój nr 16 
Ulice: Armii krajowej: od 1 - 97 i od 2 – 44; Wita Stwosza; Al. Bojowników o Wolność i Demokracje; 
Stalowa 

Aleksandra Gwóźdź - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716376, pokój nr 16 
Ulice: Pl. Osiedlowy; Staszica; Sawickiej; Fredry; Reja; Tetmajera; Dojazdowa; Prześwit; Skrajna; 
Odrodzenia; Asnyka; Prusa; Orkana; Lelewela; Obrońców Chorzowa; Sempołowskiej; Klonowa; Solskiego; 
Orzeszkowej; Niedźwiedziniec; Grabowa; Jesionowa; Jodłowa; Kasztanowa; Lipowa; Olchowa; 
Niemcewicza; Podmiejska 
mgr Małgorzata Wojdyła  – specjalista pracy socjalnej, tel. 32 7716376, pokój nr 16 
Ulice: Kaliny; Orląt; Karpacka; Karwińska; Graniczna; Szczepańska; Prosta; Karłowicza, Lisieckiego; 
Odrowążów; Kochanowskiego; Gagarina; Kochłowicka; Włodarskiego 

mgr Agata Mrozik  - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716316, pokój nr 16 
Ulice: Stefana Batorego od 1 do 15 i od 2 – 16; Hutnicza 

mgr Izabela Rakoczy – specjalista pracy socjalnej, tel. 32 7716376, pokój nr 16 
Ulice: Wrocławska; 16-go Lipca; Strzybnego; Farna; Żółkiewskiego; Mickiewicza; Machy; Konarskiego;    
Pl. Nawary; Francuska 

Stanisława Brudek - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716376, pokój nr 16 
Ulice: Armii Krajowej: od 46 - 108 i od 99 - 141; Inwalidzka; Wysockiego; Limanowskiego; Gnieźnieńska; 
Kolonia Joanny; Maronia; Obroki 
 
mgr Joanna Bukowska - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716375, pokój nr 16 
Ulice: Racławicka; Długa; Ratuszowa; Trzyniecka; Tyniecka  

mgr Izabela Szymanek - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716375, pokój nr 16 
Ulice: Wyspiańskiego; Jasińskiego; Wieniawskiego; Piekarska; Olzy; Chocimska; Chodkiewicza; 
Zamenhoffa  

mgr Katarzyna Kloc  - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716375, pokój nr 16 
Ulice: Leśna; Kołłątaja; Zawiszy Czarnego; Żelazna; Bema; Szpitalna; Odrzańska; Dyrekcyjna  

mgr Karina Morawiec  - asystent rodziny, tel. tel. 32 7716319, pokój nr 19 
 

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