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OD REDAKCJI 

Drodzy Czytelnicy! Przed Państwem 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. Pragniemy podziękować Wam 

Drodzy Czytelnicy za Wasze ogromne 

zainteresowanie, za każde dobre słowo, za 

sugestie oraz stwarzanie nam atmosfery do 

ciągłego udoskonalania czasopisma. Dziękujemy 

także wszystkim za wielki wkład włożony                           

w współtworzenie tego kwartalnika! 

Z życzeniami miłej lektury 

Zespół Centrum Pracy Socjalnej 
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„REALIZUJEMY SIĘ NAJPEŁNIEJ JEŚLI POTAFIMY ŻYĆ DLA INNYCH ” 
Ks. Jan Twardowski  

Z okazji zbliżającego się DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO                  

i POMOCY SPOŁECZNEJ pragniemy złożyć wszystkim osobom 

pracującym w sektorze pomocy społecznej serdeczne podziękowania          

i wyrazy uznania za wysiłek i trud wnoszony w pomoc osobom 

potrzebującym, z życzeniami wielu sukcesów w życiu zawodowym!  

Dyrekcja OPS w Chorzowie oraz  

Redakcja czasopisma Chorzowskie Socialia 
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Z cyklu o problemach społecznych Chorzowa 
____________________________________________________________ 

O STAROŚCI i pomocy seniorom 
 

Od zarania dziejów ludzie starsi żałują utraconej młodości, a młodzi obawiają się nadchodzącej 

starości. Określenia dotyczące starości są bardzo różnorodne, niejednokrotnie mówi się, że starość to jesień 

życia, druga młodość, złoty wiek bądź po prostu trzeci wiek życia. Starzejemy się wszyscy od momentu 

narodzin. Dla każdego z nas proces starzenia się jest nieunikniony. Jest to niełatwy etap rozwojowy 

człowieka ze względu na towarzyszące mu zjawiska, takie jak pogarszanie stanu zdrowia, sprawności 

fizycznej, utrudnienia komunikacyjne, mniejsza zdolność przystosowywania się do zmian, przejście na 

emeryturę, zmiana ról społecznych.  

Początek XXI wieku to okres, który charakteryzuje się znacznym wzrostem liczby osób starszych. 

Społeczeństwo starzeje się, przybywa ludzi starych. 

Chorzów jest średniej wielkości miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 109 541, z czego 52,4% 

stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 6,0%. Średni 

wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa 

śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. 61,0% mieszkańców 

Chorzowa jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest      

w wieku poprodukcyjnym (więcej na ten temat: http://www.polskawliczbach.pl/Chorzow). 

W 2030 roku co czwarta osoba w Polsce będzie mieć więcej niż 65 lat. Oznacza to większe 

zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. W Chorzowie inicjuje się programy zmierzające do poprawy 

sytuacji seniorów np. PROGRAM „CHORZÓW 60+”, który jest elementem prowadzonej przez Miasto 

Chorzów polityki społecznej. Celem programu „Chorzów 60+” jest aktywizacja chorzowskich seniorów 

poprzez wzbogacenie oferty kulturalno-rekreacyjnej. 

Na terenie miasta Chorzów funkcjonują instytucje i organizacje zajmujące się wspieraniem                             

i aktywizacją osób starszych, do których m. in. można zaliczyć: 

Lp. Nazwa Adres Cele działania 
1. Centrum Integracji Międzypokoleniowej 

(Centrum Informacji Senioralnej, 
Dzielnicowe Akademie Seniora, Chorzowska 

Strefa Wolontariatu) 

 
ul. Dąbrowskiego 7/ 
ul. Floriańska 24A 

 
Aktywizacja seniorów poprzez rozwój 

zainteresowań 

2. Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Urbanowicza 2 
 

Dokształcanie i rozwój zainteresowań 

3. Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3 Rozwijanie zainteresowań  
(zajęcia edukacyjne, muzyczne) 

4. Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6 Rozwijanie zainteresowań  
(zajęcia komputerowe, plastyczne). 

5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny - Ośrodek 
Integracji Społecznej 

ul. Pudlerska 22 
ul. Omańkowskiej 1 

Rozwijanie zainteresowań (zajęcia informatyczne, 
plastyczne, rehabilitacyjno-sportowe) 

6. Centrum Aktywizacji Społecznej ul. Powstańców 70/3 Zajęcia w Klubie Seniora „Nasz Krąg” - 
aktywizacja seniorów, rozwijanie zainteresowań 

7. Centrum Inicjatyw Społecznych 
 

ul. 3 Maja 18 Zajęcia w klubie seniora,  
bezpłatne porady prawne 

8. Centrum Pracy Socjalnej ul. Kasprowicza 2 Zajęcia w Klubie Seniora przy CPS -  
aktywizacja seniorów, spotkania, wyjazdy 
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9. Śląska Fundacja „Pomoc Niepełnosprawnym 
im. Grzegorza Zymanka” 

ul. Wolności 98 Rozwiązywanie problemów, zajęcia terapeutyczne 

10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 
Hospicjum Chorzowskie 

ul. Szpitalna 24 Pomoc podopiecznym i ich rodzinom w okresie 
choroby oraz w okresie żałoby 

11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

„AMICUS” 

ul. Szpitalna 25 Opieka całodobowa obejmująca świadczenia         
o charakterze pielęgnacyjnym,  

opiekuńczym i rehabilitacyjnym. 
12. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 

Centrum Usług Pielęgniarskich 
ul. Racławicka 29 Opieka z zakresu świadczeń zdrowotnych 

13. Dom Pomocy Społecznej „Nadzieja” ul. Wandy 64 Opieka lekarska, pielęgniarska, socjalna, 
rehabilitacje, terapie zajęciowe 

14. Dom Pomocy Społecznej „Republika” ul. Michałkowicka 4 Usługi z zakresu potrzeb bytowych,  
opiekuńczych i wspomagających 

15. Dom Pomocy Społecznej św. Wincentego ul. Powstańców 45 Usługi z zakresu potrzeb bytowych,  
opiekuńczych i wspomagających 

16. Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek 
św. Florian 

ul. Harcerska 3 Usługi z zakresu potrzeb bytowych,  
opiekuńczych i wspomagających 

17. Polski Związek Niewidomych - Dom Pomocy 
Społecznej im. K. Jaworka 

ul. Siemianowicka 
101 

Zaspokajanie potrzeb życiowych osób                   
z różnym stopniem niepełnosprawności 

18. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z 
Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego 

ul. Karpacka 20 Zapewnienie opieki terapeutycznej osobom                          
z zaburzeniami zdrowia psychicznego 

19. Dzienny Dom Pobytu dla Osób z 
Zaburzeniami Otępiennymi w tym 
dotkniętych chorobą Alzheimera 

ul. 3-go Maja 18 Zapewnienie opieki terapeutycznej osobom                               
z zaburzeniami zdrowia psychicznego 

20. Dzienny Dom Pomocy prowadzony przez 
Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba” 

ul. Dąbrowskiego 
104 

Zapewnienie kompleksowej opieki i pomocy      
dla osób starszych, rehabilitacja 

21. Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek 
Św. Florian - Dzienny Dom Pomocy 

Społecznej 

ul. Skrajna 2a Świadczenie usług z zakresu                
zdrowotnych i psychologicznych 

22. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 
113 

Imprezy cykliczne 

23. Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów - Oddział w Chorzowie 

ul. Plac Dworcowy 1 Aktywizacja seniorów, rozwijanie zainteresowań 

24. Klub Seniora „Pokolenie” ul. Młodzieżowa 29 Klub prowadzony przez CHSM - aktywizacja 
seniorów, rozwijanie zainteresowań 

25. Klub Seniora tylko dla członków CHSM ul. Kopalniana 4a Klub prowadzony przez CHSM 

26. Klub Seniora przy parafii św. Floriana ul. Ks. K. Szwedy 1 Aktywizacja seniorów, rozwijanie zainteresowań 

27. Klub Rozmaitości Kulturalnych „Pegaz” ul. Batorego 6 Klub prowadzony przez MDK Batory 

28. Klub Rękodzieła Artystycznego „Ewa” ul. Batorego 6 Klub prowadzony przez MDK Batory 

29. Klub Seniora przy parafii św. Jadwigi ul. Wolności 51 Aktywizacja seniorów, rozwijanie zainteresowań 

30. Klub Emerytów i Rencistów przy SDK ul. Siemianowicka 59 Aktywizacja seniorów, rozwijanie zainteresowań 

31. Klub Seniora przy parafii św. Ducha ul. Dąbrowskiego 
104 

Aktywizacja seniorów, rozwijanie zainteresowań 

32. Klub Seniora przy parafii św. Antoniego ul. Kopernika 1 
 

Aktywizacja seniorów, rozwijanie zainteresowań 

33. Klub Seniora przy parafii św. Wawrzyńca ul. Konopnickiej 29 
 

Aktywizacja seniorów, rozwijanie zainteresowań 

34. Klub „Przystań” ul. Długa 32a 
 

Aktywizacja seniorów, rozwijanie zainteresowań 

35. Klub Seniora „Maciej” ul. Główna 21 
 

Aktywizacja seniorów, rozwijanie zainteresowań 

36. Klub Emerytów i Rencistów przy K.W.K. 
„Halemba Wirek” III 

 ul. Kasprowicza 2 Klub prowadzony w CPS - aktywizacja seniorów, 
spotkania, wyjazdy, rozwijanie zainteresowań 

Opracowanie własne na podstawie: https://rops-katowice.pl/baza-organizacji-senioralnych 

 
 
 
 



4 
 

O projektach, programach realizowanych przez chorzowski OPS 
____________________________________________________________ 
 

 Jednym z kilku projektów realizowanych przez chorzowski OPS jest projekt pn. „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej”.  

Projekt zakłada ułatwienie dostępu do internetu członkom rodzin zastępczych i rodzin 

wychowujących niepełnosprawne lub przewlekle chore dzieci zamieszkałym w Chorzowie i znajdującym się 

w trudnej sytuacji materialnej. Celem projektu jest także: zwiększenie udziału osób o trudnej sytuacji 

materialnej w wykorzystywaniu technologii informacyjnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

członków rodzin w tym dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

W ramach projektu zainstalowano w 150 gospodarstwach domowych łącze internetowe i pokryto 

koszty dostępu do internetu. Ponadto wyposażono gospodarstwa domowe w sprzęt komputerowy                    

i przeszkolono rodziców w zakresie obsługi oraz wykorzystania komputera i internetu do załatwiania 

codziennych spraw oraz przydatności technologii informatycznych w rozwoju wychowywanych dzieci            

i młodzieży. Dla rodzin biorących udział w projekcie zorganizowano zajęcia pozalekcyjne z informatyki dla 

dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin oraz zapewniono wsparcie techniczne oraz doradztwo w zakresie 

użytkowania sprzętu komputerowego i wykorzystywania internetu. 

Projekt przeznaczony jest dla 150 gospodarstw domowych, w tym dla 45 rodzin zastępczych i 105 

rodzin wychowujących niepełnosprawne lub przewlekle chore dzieci. Więcej informacji o projekcie na 

stronie www.eindusionchorzow.pl. Zapraszamy! 

____________________________________________________________
  Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych 

____________________________________________________________
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „Nadzieja” 

 

W bieżącym roku przypada jubileusz 100-lecia funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej 

„Nadzieja” w Chorzowie. Placówka została oddana do użytku na przełomie 1916/1917 roku pod nazwą Dom 

Obywatelski Miasta Królewska Huta. Była to pierwsza w mieście instytucja pomocy społecznej finansowana 

przez ówczesne władze. Od samego początku Domem oraz sąsiadującym obok sierocińcem zarządzały 

siostry Boromeuszki. W 1922 roku Dom otrzymuje nazwę Błogosławionej Bronisławy, w 1945r. Dom 

Starców, następnie w 1954 roku Dom Rencisty, zaś w 1986 roku Dom Pomocy dla Osób Przewlekle 

Chorych. Ostatecznie w 1999 roku Uchwałą Rady Miasta placówka uzyskała statut i od tej pory nosi nazwę 

Dom Pomocy Społecznej „ Nadzieja” w Chorzowie. 

Aktualnie Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. Przebywa w nim 60 mieszkańców 

obojga płci w wieku od 70 do 98 lat. Placówka zapewnia im zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych 

oraz wspomagających, w tym m. in. umożliwia udział w zajęciach terapii zajęciowej, w uroczystościach 

religijnych i kulturalnych oraz aktywizuje i rehabilituje społecznie. Dom jest otwarty na współpracę               

z organizacjami pozarządowymi, jednostkami pomocy społecznej oraz instytucjami o charakterze religijnym. 

Mieszkańcy biorą udział w wyjazdach integracyjnych oraz w  różnych imprezach kulturalnych. Głównym 
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celem wszelkich działań podejmowanych na rzecz mieszkańców jest umożliwienie im godnego przeżywania 

starości w miejscu, które jest ich „Ostatnim Domem”. Siedziba Domu Pomocy Społecznej mieści się             

w Chorzowie przy ulicy Wandy 64.      (Dyrektor DPS - mgr Elżbieta Szyszka) 

 
Foto: budynek DPS „Nadzieja”, zajęcia seniorów z terapeutą zajęciowym i rehabilitantem. 

____________________________________________________________ 

Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych 
____________________________________________________________ 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego  

 

Placówka oferuje pomoc osobom leczącym się psychiatrycznie w ramach: 

 Pobytu dziennego – pomoc może uzyskać 40 osób, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku      

w godzinach 7.00 – 15.00, proponowana oferta terapeutyczna to: treningi umiejętności społecznych, 

zajęcia psychoedukacyjne, terapia zajęciowa, grupa wsparcia, muzykoterapia, relaksacja, 

choreoterapia, kinezyterapia i inne. 

 Pobytu całodobowego – pomoc może uzyskać 8 osób wymagających długoterminowej rehabilitacji, 

której program sprzyja uczeniu się prawidłowych zachowań społecznych, samodzielności                     

i zaradności życiowej. 

 Klubu Uczestnika – zajęcia odbywają się w każdy wtorek i piątek w godzinach 16.00 – 20.00, mogą 

w nich uczestniczyć zarówno osoby korzystające z rehabilitacji w ŚDS w ramach pobytu dziennego 

lub całodobowego jak i osoby leczące się psychiatrycznie, lecz nie objęte programem rehabilitacji 

Dziennego Domu Pobytu. Celem jest zwiększanie aktywności dnia codziennego, zawieranie nowych 

znajomości, wymiana doświadczeń, spędzenie w miły i przyjemny sposób czasu wolnego. 

Dzienny Dom Pobytu dla Osób z Zaburzeniami Otępiennymi w tym dotkniętych chorobą Alzheimera             

(w budynku Centrum Inicjatyw Społecznych). Placówka oferuje pomoc w ramach: 

 Pobytu dziennego – pomoc może uzyskać 15 osób, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku    

w godzinach 7.00 – 15.00, proponowana oferta terapeutyczna to: treningi pamięci, koncentracji, 

orientacji w rzeczywistości, terapia zajęciowa, muzykoterapia, kinezyterapia, warsztat biograficzny      

z elementami biblioterapii, gimnastyka i inne, jej celem jest spowolnienie procesów chorobowych lub 

nawet odzyskanie częściowej sprawności poznawczej. 
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Aby rozpocząć rehabilitację niepotrzebne jest skierowanie. Osoby zainteresowane pobytem                      

w Środowiskowym Domu Samopomocy a będące mieszkańcami Chorzowa, Siemianowic Śląskich lub 

Piekar Śląskich mogą się skontaktować telefonicznie lub osobiście celem umówienia się na rozmowę             

z psychologiem i odebranie wymaganych dokumentów do przyjęcia (zaświadczenie lekarza rodzinnego oraz 

zaświadczenie lekarza psychiatry/ neurologa), z którymi po wypełnieniu przez wyżej wymienionych lekarzy 

należy udać się do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w swoim mieście. Ewentualna 

odpłatność za rehabilitację w placówce uzależniona jest od dochodu osoby zainteresowanej. 

Siedziba ŚDS mieści się w Chorzowie przy ulicy Karpackiej 20, a Domu Dziennego Pobytu przy 

ulicy 3 Maja 18. Więcej informacji na stronie:  www.sdschorzow.pl       (Dyrektor ŚDS - mgr Beata Jonek) 

  
Foto: budynek ŚDS, DDPdOzZO, sala rehabilitacyjna.  

W kolejnych numerach czasopisma będą prezentowane kolejne chorzowskie instytucje pomocowe. 

____________________________________________________________ 

Z cyklu o ekonomii społecznej c.d. 
____________________________________________________________ 

 

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.  

W poprzednim numerze czasopisma zostały scharakteryzowane centra integracji społecznej jako 
podstawowe podmioty ekonomii społecznej. W niniejszym numerze pragniemy skupić się na klubach 
integracji społecznej.  

Kluby integracji społecznej podobnie jak centra funkcjonują w oparciu o ustawę z dnia 13 czerwca 
2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (z późn. zm.), a ich głównym zadaniem jest reintegracja społeczna            
i zawodowa osób długotrwale wykluczonych z rynku pracy, w szczególności bezdomnych czy 
powracających z zakładów karnych. Klub integracji społecznej może organizować i prowadzić                       
w szczególności: programy zatrudnienia tymczasowego mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas 
określony lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy                
u pracodawców oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia; poradnictwo prawne; a także działalność 
samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych (Kaszyński, s. 77). Obecnie               
w województwie śląskim funkcjonuje 45 klubów integracji społecznej. 

W Chorzowie od 2006 roku działa Klub Integracji Społecznej (KIS) jako 
jednostka organizacyjna OPS, który prowadzony jest w ramach Centrum Pracy Socjalnej. Głównymi 
zadaniami Klubu jest: reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale wykluczonych z rynku pracy,                        
w szczególności bezdomnych, powracających z zakładów karnych, skazanych prawomocnym wyrokiem na 
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prace społeczne - poprzez udział w szkoleniach, grupach wsparcia, spotkaniach z doradcą zawodowym, 
psychologiem oraz uczestnictwo w warsztatach umiejętności społecznych dla kobiet i mężczyzn. 
Podejmowane działania w klubie mają na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa         
w życiu społecznym, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania oraz odbudowanie                  
i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Jest to również miejsce 
udzielania wsparcia dla integrujących się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, miejsce 
samoorganizacji się jego członków, w celu podejmowania przez nich wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć       
w zakresie aktywizacji zawodowej.  

Klub prowadzi zajęcia z zakresu: warsztatów umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego         
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, treningu ekonomicznego, terapii psychologicznej oraz 
warsztatów terapii zajęciowej. W czasie zajęć prowadzonych w klubie uczestnicy uczą się elementarnych 
zasad społecznych: odpowiedzialności, współdziałania, współpracy w grupie, słuchania i rozmawiania           
z innymi ludźmi oraz punktualności. Zajęcia w formie warsztatów umiejętności społecznych obejmują 
między innymi: omówienie dynamiki różnych procesów społecznych, nabywanie umiejętności 
autoprezentacji, trening interpersonalny oraz ćwiczenia w zakresie odzwierciedlania, słuchania                       
i parafrazowania. Zajęcia z doradztwa zawodowego uczą uczestników klubu: pisania CV i listów 
motywacyjnych, sposobów poszukiwania pracy, umiejętności w zakresie właściwego kształtowania swojego 
autowizerunku na otwartym rynku pracy oraz prowadzenia rozmów z potencjalnymi pracodawcami, a także 
zagadnień z zakresu uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Natomiast zajęcia 
treningu ekonomicznego uczą: analizy budżetu domowego, sposobów pozyskiwania przychodów, 
racjonalnego planowania wydatków oraz unikania pułapek kredytowych, a także zapoznają uczestników          
z prawami konsumenta (Antończyk, s. 36-38). 

Efekty uczestnictwa w Klubie są wielokierunkowe i dotyczą: zwiększenia umiejętności poruszania się 
na rynku pracy; podniesienia motywacji do aktywnego poszukiwania pracy; rozwinięcia umiejętności 
komunikacji interpersonalnych i określenia właściwych preferencji zawodowych; wzrostu poczucia własnej 
wartości i pewności siebie; rozwinięcia umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcą i prezentacji siebie, 
jako potencjalnego pracownika; zwiększenia odpowiedzialności za własne decyzje oraz wzrostu 
samodzielności w działaniu czy zmniejszenia izolacji społecznej. 

Klub Integracji Społecznej jest otwarty na potrzeby środowiska lokalnego. Prowadzi swoją 
działalność zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, dostosowując metody pracy do poszczególnych kategorii 
klientów, zaliczonych do grup ryzyka. Osoby te najczęściej podlegają wykluczeniu społecznemu i ze 
względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb 
życiowych, a przez to nie uczestniczą w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Dla uczestników 
Klubu bardzo ważnym elementem jest wspieranie ich dalszego funkcjonowania po zakończeniu zajęć. Dla 
niektórych stworzono grupę wsparcia, która z czasem przekształciła się w grupę samopomocową. Uczestnicy 
spotykają się raz w tygodniu, dzieląc się swoimi problemami i udzielając sobie wzajemnie wsparcia. W 2016 
roku zrealizowano 3 edycje Klubu dla osób z problemem alkoholowym, dla osób niepełnosprawnych oraz 
długotrwale bezrobotnych. W zajęciach Klubu oraz w innych formach organizowanych w jego ramach (np. 
Programie Aktywizacja i Integracja (PAI), Punkcie Poradnictwa Zawodowego i Socjalnego oraz różnego 
rodzaju grupach i warsztatach) uczestniczyło 287 osób. W 2017 roku zaplanowano m. in. także 3 edycje PAI 
i 3 edycje KIS („KIS hortikuloterapetyczny”, „KIS opiekuńczy”, „KIS rękodzielniczy”). Więcej informacji 
na stronie www.cps-chorzow.pl/klub-integracji-spolecznej/ 

Chcesz wiedzieć więcej na temat ekonomii społecznej lub zaangażować się w jakieś przedsięwzięcie z nią 
związane zapraszamy do nieformalnego punktu z zakresu ekonomii społecznej działającego w siedzibie CPS                
ul. Kasprowicza 2, w ramach którego m. in. organizowane są spotkania z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej. 
Bibliografia: (1) Antończyk B., Klub Integracji Społecznej i prace społecznie użyteczne realizowane w Chorzowie, [w:] ROPS WŚ, Dobre praktyki w projektach 
realizowanych przez instytucje pomocy społecznej województwa śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Katowice, 2010, s. 36-38; (2) Gierek P., O wybranych formach aktywizacji społeczno-zawodowej w Chorzowie, [w:] Chorzowskie Zeszyty 
Dydaktyczne, red. M. Piegza, tom XV, Chorzów 2017; (3) 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. 
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Poznaj swojego pracownika socjalnego 

____________________________________________________________ 
W aktualnym numerze czasopisma prezentujemy pracowników socjalnych OPS       

z sekcji środowiskowej I (obejmującej Chorzów Centrum i Chorzów II) 
 

 
Irena Rauk - Kierownik Sekcji, pokój nr 18, OPS, ul. Kruszcowa 22, tel. 32 7716331 
 
mgr Daniel  Binias - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716338, pokój nr 19 
Ulice: Chrobrego; Strzelców Bytomskich od 34 do końca od 1 do końca; Kędzierzyńska; Kozielska;           
Ks. Wł. Opolskiego; Hajducka od 1 do 35 od 2 do 32; Kordeckiego 

mgr Nica Grażyna Borecz - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716338, pokój nr 19 
Ulice: Plac Powstańców; Floriańska; Miechowicka; Ficka; Rymera; Bończyka; Krótka; Polna 

mgr Sylwia  Bednorz - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716327, pokój nr 19 
Ulice: Hajducka od 37 do końca od 34 do końca; Sportowa; Działkowa; Głowackiego; Hajdy; 
Częstochowska; Spokojna; Jasna; Wesoła; Szczęśliwa; Cicha; Słoneczna; Przyjemna; Czysta; Dobrodzieńska 

mgr Kinga Kału ża - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716338, pokój nr 19 
Ulice: Krakusa; Dombka; Mała; Wojciecha; Grunwaldzka; Sąsiedzka; Rodzinna; Józefa; Mariańska; Watoły; 
Nowaka; Samarzewskiego; Tęczowa; Opolska; Składowa; Rodziny Oswaldów; Truchana od 19 do 53 

mgr Maria Kmiecik  - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716377, pokój nr 19 
Ulice: Żeromskiego; Mielęckiego; Strzelców Bytomskich od 4 do 32 

Joanna Mrochem - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716327, pokój nr 19 
Ulice: Stalmacha; Ligonia; Niedurnego; Plac Mickiewicza; Łagiewnicka 

mgr Iwona Pełkowska - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716327, pokój nr 19 
Ulice: Wandy; Żołnierzy Września; Sztygarska; 75-Pułku Piechoty; Nomiarki 

mgr Danuta Ratajczak - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716377, pokój nr 19 
Ulica: Truchana od 2 do 72  

lic. Kornelia Stemplewska - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716377, pokój nr 19 
Ulice: Styczyńskiego od 21 i od 20 do końca; Janasa; Reymonta; Morcinka; Chałupki; Lompy; Węglowa 
 
mgr Barbara Stroba - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716377, pokój nr 19 
Ulice: Styczyńskiego od 1 do 19 od 2 do 18; Filarowa; Towarowa; Pokładowa; Wąska; Raciborska; Zabrska 

mgr Bożena Śliwi ńska - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716338, pokój nr 19 
Ulice: Sokoła; Kopalniana; Szybowa; Kingi; Beskidzka; Gwarecka; Boczna; Lipińska; Gołębia; Śląska 

mgr Agnieszka Wróblewska - asystent rodziny, tel. 32 7716327, pokój nr 19 
 
mgr Elżbieta Sujewicz - asystent rodziny, tel. 32 7716327, 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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Redakcja: Piotr Gierek, Małgorzata Bienek, Iwona Krawczyk - pracownicy Centrum Pracy Socjalnej. 
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