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Życzymy miłej lektury oraz udanego wypoczynku, dużo słońca
i niezapomnianych wakacyjnych wrażeń!
Zespół Centrum Pracy Socjalnej

30 maja
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

„Ci, którzy wnoszą w życie innych ludzi promień słońca
to ludzie, którzy nie potrafią zatrzymać go tylko dla siebie”
(James M. Barrie)

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim
rodzinom zastępczym składamy serdeczne podziękowanie
za trud wychowania, poświęcenie i okazane serce oraz
życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, uśmiechu
w codziennym życiu i wytrwałości w pełnionej misji
Dyrekcja i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

Z cyklu o problemach społecznych Chorzowa
____________________________________________________________
O rodzinnej opiece zastępczej
Rodzinna opieka zastępcza jest „pracą” jedyną w swoim rodzaju. Wymaga odpowiedzialności,
odporności na stres, dużej wrażliwości oraz gotowości do reagowania na trudne sytuacje praktycznie przez
całą dobę. Rozmowy z rodzicami zastępczymi pokazują, że choć ciężkie to zadanie, to przynosi wiele
radości, satysfakcji i poczucia, że to co robią dla dzieci ma prawdziwy sens. Główną ideą rodzicielstwa
zastępczego jest opieka nad dziećmi do czasu zaistnienia warunków umożliwiających powrót do rodziny
biologicznej.
Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych pochodzą z różnych środowisk. Trudne są ich
doświadczenia i przeżycia oraz związane z nimi urazy. Część dzieci w dotychczasowym środowisku doznała
traumatycznych przeżyć i wykazuje związane z nimi zaburzenia emocjonalne. Różny jest także poziom
zaniedbań dotyczących ich stanu zdrowia, edukacji czy socjalizacji.
Zgodnie ze standardami prawnymi dziecko może być umieszczone w pieczy zastępczej w trybie
sądowym, to znaczy sąd decyduje o wydaniu orzeczenia o ograniczeniu, zawieszeniu lub pozbawieniu
władzy rodzicielskiej. Rodzina zastępcza jest najlepszą formą opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych
opieki rodziców naturalnych. Umożliwia ona zbliżone warunki do życia, do domu rodzinnego oraz
nawiązywanie bliskich pozytywnych relacji pomiędzy dzieckiem a osobami znaczącymi (tj. rodzicami,
krewnymi), co stanowi podstawę dla prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka.
Rodziną zastępczą mogą zostać osoby, które dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny
zastępczej. Rękojmia ta oznacza wysoki poziom moralny rodziny, odpowiedzialność za losy dziecka
z gwarancją zapewnienia mu optymalnych warunków do zaspakajania potrzeb psychofizycznych oraz
specjalne predyspozycje psychologiczne. Inne warunki, które trzeba spełnić to: stałe zamieszkanie na
terytorium RP, niekaralność, dobry stan zdrowia, zdolność do czynności prawnych, nieograniczenie
w prawach rodzicielskich nad swoimi dziećmi, stałe źródło dochodu, optymalne warunki mieszkaniowe.
Rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
Procedura kwalifikacyjna na pełnienie funkcji rodziny zastępczej jest dwuetapowa. W pierwszym
etapie pracownik socjalny i psycholog przeprowadzają z kandydatami szczegółową rozmowę w miejscu ich
zamieszkania, następnie kandydaci przechodzą badania psychologiczne oraz dostarczają niezbędną
dokumentację, potwierdzającą spełnianie przez nich podstawowych warunków do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej. Na tej podstawie przygotowywana jest opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Po otrzymaniu pozytywnej opinii i wstępnej akceptacji na podstawie
oceny spełniania warunków kandydaci zostają kierowani na bezpłatne szkolenie. Po pozytywnym zaliczeniu
szkolenia i otrzymaniu świadectwa ukończenia rodzina jest gotowa na przyjęcie dziecka. Wyróżnia się
następujące rodzaje rodzin zastępczych:
 rodzina zastępcza spokrewniona - tworzą ją wyłącznie dziadkowie i rodzeństwo dziecka;


rodzina zastępcza niezawodowa - tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz krewni dziecka
(np. ciocie, wujkowie, kuzyni);



rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna - tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem. Pogotowie rodzinne zajmuje się
dziećmi przez krótki okres czasu tj. od chwili umieszczenia dziecka w rodzinie do momentu wydania
postanowienia sądu o jego dalszych losach. Rodziny specjalistyczne opiekują się m. in.
dziećmi niepełnosprawnymi;



rodzinny dom dziecka - tworzą go osoby niespokrewnione z dzieckiem dla nie więcej niż 8 dzieci lub
osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
Rodzina zastępcza na każdym etapie funkcjonowania może liczyć na wsparcie i pomoc pracownika

socjalnego, koordynatora pieczy zastępczej i psychologa Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy
Zastępczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie. Pracownicy utrzymują stały kontakt z rodzinami
zastępczymi, udzielają wsparcia, dokonują ocen sytuacji dziecka w pieczy zastępczej, sporządzają plany
pomocy dziecku,

organizują posiedzenia zespołu mające na celu diagnozę aktualnej sytuacji rodziny

zastępczej, określenie potrzeb dziecka, ocenę funkcjonowania dziecka w środowisku domowym i szkolnym,
a także oceniają możliwość powrotu dziecka do rodziców biologicznych. Do zadań pracowników należy
monitoring funkcjonowania rodzin zastępczych, w tym wizyty w miejscu zamieszkania, współpraca ze
szkołami, przedszkolami, kuratorami, asystentami rodziny oraz z sądem rodzinnym. Pracownicy Działu
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej świadczą również pomoc i wsparcie dla
usamodzielnianych wychowanków (którzy osiągnęli pełnoletność) rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka,

placówek

opiekuńczo

-

wychowawczych,

młodzieżowych

ośrodków

wychowawczych,

młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.
W Chorzowie pod koniec 2017 roku w 190 rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywało 260
dzieci, (w tym 63 wychowanków pełnoletnich) w tym:


w 3 rodzinach zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego - 17 dzieci,



w 3 rodzinach zawodowych - 12 dzieci ( w tym 1 pełnoletnia),



w 5 rodzinnych domach dziecka - 39 dzieci (w tym 4 pełnoletnich),



w 51 rodzinach niezawodowych - 63 dzieci (w tym 18 pełnoletnich),



w 128 rodzinach spokrewnionych - 146 dzieci (w tym 40 pełnoletnich),

Obecnie na terenie miasta (stan na 25 kwietnia 2018 roku) funkcjonuje 189 rodzinnych form pieczy
zastępczej. W rodzinach tych przebywa 274 dzieci (w tym 64 pełnoletnich). Wśród tych rodzin dominują
rodziny spokrewnione z dzieckiem, które stanowią 67% wszystkich rodzin. Takich rodzin jest 126
a przebywa w nich 145 dzieci. Rodzin niezawodowych jest 52 - przebywa u nich 62 dzieci. W 6 rodzinach
zawodowych przebywa 31 dzieci, a w 5 rodzinnych domach dziecka przebywa 36 dzieci.
Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia rodziny zastępczej można uzyskać od pracowników
Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w OPS, pokój 45 tel. 32 771 63 37.

Z cyklu rozmowa z …
____________________________________________________________
Zapraszamy do zapoznania się z nową rubryką w naszym czasopiśmie pn. Z cyklu rozmowa z …
W bieżącym numerze wywiad z wybraną rodziną zastępczą funkcjonującą na terenie Naszego Miasta
p. Teresą i Jerzym Szpularz.
Jak długo jesteście Państwo rodziną zastępczą ?
Rodziną zastępczą niezawodową, niespokrewnioną jesteśmy od 9 lat.
W okresie kiedy jesteście Państwo rodziną zastępczą ile dzieci zostało objętych Państwa opieką?
W tym czasie 12 dzieci zostało objętych naszą opieką.
Czy praca z dziećmi jest dla Państwa zwykłą „pracą” czy bardziej pasją?
Po wielu latach uważamy, że decyzja o byciu rodziną zastępczą była trafna. Kiedy widzimy pozytywne
zmiany w zachowaniu i rozwoju naszych dzieci, ich radość i postępy cieszymy się każdym nawet
najmniejszym osiągnięciem. Przychodzi też trudny czas rozstania gdy dziecko wraca do rodziców
biologicznych lub idzie do nowej rodziny. Bardzo cieszy nas, gdy rodzice i dzieci do nas dzwonią i dzielą się
radościami, troskami lub też spotykamy się i widzimy radosne dzieci i szczęśliwych rodziców. Cieszy nas to,
że są rodziny, które podejmują taki sam trud co my.
Zatem uważamy, że praca ta ma ogromy sens i jest w dzisiejszych czasach bardzo potrzebna. Sądzimy,
że piecza zastępcza jest po prostu rodzicielstwem, a nie zwykłą pracą. W naszym przekonaniu praca
z dziećmi jest dla nas raczej misją i powołaniem.
Dlaczego warto zostać rodziną zastępczą ?
Decyzja o byciu rodziną zastępczą dojrzewała w nas kilka lat. Wśród naszych znajomych były dwie
rodziny zastępcze. Jedna opiekowała się dziećmi małymi, a druga dziećmi w wieku szkolnym. Dzieci w ich
domach były otoczone miłością i troską o zdrowie oraz przyszłość. Zauważyliśmy, że praca którą wykonują
ma wielki sens i jest bardzo potrzebna, bo wielu dzieciom brakuje miłości i troski. Szkolenie na rodzinę
zastępczą podjęliśmy gdy nasze rodzone dzieci usamodzielniły się. Po dziewięciu miesiącach od ukończenia
szkolenia i zakwalifikowaniu otrzymaliśmy telefon, że czeka na nas dziecko. Z wielką radością, ale też
i obawą czy sobie poradzimy wyraziliśmy zgodę. Do naszego domu wówczas trafił 11 miesięczny chłopczyk.
Pragniemy zaznaczyć, że dzieci, którymi zajmowaliśmy się były w różnym wieku. Niektóre z nich
posiadły orzeczenie o niepełnosprawności, dlatego też od samego początku zostały objęte rehabilitacją
i opieką specjalistyczną. Opieka nad dziećmi wymaga wiele wysiłku, ale daje też wiele radości i satysfakcji.
Dziękujemy za rozmowę!

____________________________________________________________
O projektach, programach realizowanych przez chorzowski OPS
____________________________________________________________
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie od 1 maja br. rozpoczął realizację nowego projektu pod
nazwą „RAMIĘ W RAMIĘ”. Projekt adresowany jest do 160 osób z terenu Chorzowa w wieku od 18 do 64
roku życia zagrożonych ubóstwem, doświadczających wykluczenia społecznego oraz członków ich rodzin,
przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje. Projekt będzie
realizowany do 30 kwietnia 2020 roku.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych uczestników oraz zdobycie przez nich
nowych kwalifikacji zawodowych, pozwalających na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy po
zakończeniu udziału w projekcie. Nabór uczestników do projektu ma charakter otwarty. Prowadzony jest
przez 5 pracowników socjalnych Działu Wsparcia i Realizacji Projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22.

Projekt przewiduje działania:
 o charakterze motywacyjno-integracyjnym - wyjazdy integracyjne dla uczestników oraz pikniki,
w których mogą wziąć udział również członkowie ich rodzin.
 społeczno-edukacyjne, które będą realizowane poprzez szkolenia/ warsztaty w oparciu o zidentyfikowane wcześniej indywidualne potrzeby i predyspozycje społeczno-zawodowe uczestników projektu
i ich rodzin. Zaplanowano również certyfikowane szkolenia i kursy: kurs remontowo-budowlany,
asystent/ opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun środowiskowy. Ponadto kurs prawa jazdy kat. B,
ABC małego biznesu oraz inne w zależności od potrzeb i predyspozycji uczestników.
 o charakterze zawodowym po ukończeniu kursów certyfikowanych uczestnicy będą mieli możliwość
podjęcia płatnych staży zawodowych trwających od 3 do 6 miesięcy, a następnie podjęcia zatrudnienia
w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej lub opiekuna środowiskowego.
 o charakterze zdrowotnym to m. in. warsztaty dotyczące higieny i profilaktyki zdrowotnej dziecka oraz
warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień. Dla niepełnosprawnych dzieci uczestników projektu
wymagających specjalistycznego wsparcia, zorganizowana zostanie dogoterapia oraz hipoterapia.
 o charakterze wspierającym będą realizowane przez cały okres trwania projektu. Uczestnicy otrzymają
poczęstunek w trakcie zajęć. Podczas realizacji zajęć oraz odbywania stażu zostanie zapewniona opieka
nad dziećmi.
Szczegółowych informacji dotyczących projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” udzielą pracownicy socjalni
działu Wsparcia i Realizacji Projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie, pokój nr 10.
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie!

____________________________________________________________
Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych
____________________________________________________________
OŚRODEK WSPARCIA RODZINY
Ośrodek Wsparcia Rodziny z siedzibą w Chorzowie przy ul. Siemianowicka 58, jest placówką
przeznaczoną dla nie więcej niż 30 wychowanków od 10 roku życia. Wyodrębnioną częścią organizacyjną
Ośrodka jest hostel, dysponujący bazą noclegową, czynny przez całą dobę, który zapewnia miejsca
hostelowe oraz kompleksową pomoc i poradnictwo dla dzieci i rodzin w sytuacjach kryzysowych.
Ośrodek Wsparcia Rodziny w Chorzowie łączy zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego i placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.
Ośrodek pełni funkcje:
1. opiekuńczo-wychowawcze realizując zadania przewidziane dla całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego oraz interwencyjnego. Realizowane jest to, w szczególności poprzez:


zapewnienie wychowania i opieki nad dzieckiem oraz zaspakajanie jego niezbędnych potrzeb,

 podejmowanie działań mających na celu doprowadzenie do powrotu dziecka do rodziny, bądź do
umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub zapewnienie opieki, w którejś z rodzinnych form opieki
zastępczej, albo do jego usamodzielnienia,
 zapewnienie dziecku kształcenia oraz wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, a także
tworzenie warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, wyrównywanie deficytów
rozwojowych dzieci,
 dbałość o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami,
rodzeństwem i innymi osobami znaczącymi dla dziecka,

2. profilaktyczne, terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne prowadząc interdyscyplinarne działania na
rzecz dzieci i rodzin wymagających wsparcia. Realizowane jest to w szczególności poprzez:
 zapewnienie schronienia dzieciom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych, w ramach hostelu,
 poradnictwo rodzinne oraz terapia indywidualna, małżeńska lub rodzinna,
 prowadzenie grup terapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży przejawiających
zaburzenia emocjonalne oraz zaburzenia zachowania,
 animowanie i prowadzenie grup edukacyjnych i wsparcia dla dorosłych potrzebujących pomocy;
 prowadzenie działań korekcyjno - edukacyjnych dla rodzin,
 tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie wynikających z diagnozy potrzeb
środowiska
3. edukacyjne - na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

(mgr Bożena Cierpioł - Dyrektor OWR)

Foto: budynek Ośrodka Wsparcia Rodziny / uczestnicy placówki w czasie zajęć.

____________________________________________________________
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie
____________________________________________________________
INFORMACJE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH REJESTRACJĄ
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CHORZOWIE
Dokumenty niezbędne do rejestracji w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy:
 dowód osobisty albo inny dokument tożsamości (tj. paszport lub dla obcokrajowców karta pobytu),
 dokumenty potwierdzające kwalifikacje: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, certyfikaty,
uprawnienia lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia itp.,
 świadectwa pracy i inne dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy lub prowadzenia
działalności gospodarczej oraz inne dokumenty potwierdzające okresy pobierania świadczeń z ZUS lub
OPS;
 dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie są,
 dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności - w przypadku osoby niepełnosprawnej.
Warunkiem otrzymania statusu bezrobotnego jest m. in.:
 wiek - tzn. ukończone 18 lat i nie ukończone 60 lat - dla kobiety lub 65 lat - dla mężczyzny oraz brak
nabycia prawa do emerytury,
 zdolność i gotowość do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy lub jeśli jest się osobą
niepełnosprawną, zdolność i gotowość do podjęcia pracy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.
Z tego też wynika, że nie można uzyskać statusu osoby bezrobotnej będąc osobą niezdolną do pracy
(osoby na L4).
Swoją gotowość do podjęcia pracy osoby bezrobotne potwierdzają zgłaszając się w wyznaczonych
terminach i korzystając z propozycji aktywizacji zawodowej lub innych form pomocy przygotowanych
przez doradców zawodowych i pośredników pracy.

Rejestracji w tutejszym Urzędzie można dokonać na trzy sposoby:
1. można zgłosić się do Urzędu przy ul. Opolskiej 19 w Chorzowie z kompletem dokumentów, pobrać
z automatu numerek do rejestracji i czekać w kolejce,
2. można wysłać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl wniosek o zarejestrowanie z wybraną datą
i godziną rejestracji a następnie w umówionym terminie zgłosić się z kompletem dokumentów
bezpośrednio do pracownika dokonującego rejestracji,
3. można wysłać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl wniosek o zarejestrowanie oraz skany
wszystkich niezbędnych dokumentów i podpisać to podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.
Po zarejestrowaniu można korzystać z różnych form aktywizacji zawodowej, w tym z prowadzonego
przez Urząd pośrednictwa pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby osoby bezrobotne i poszukujące pracy
miały dostęp do jak największej liczby wolnych miejsc pracy. Wyznaczeni pośrednicy pracy promują
zatrudnienie osób bezrobotnych wśród lokalnych pracodawców i pozyskują wolne miejsca pracy.
Ponadto tutejszy Urząd posiada środki finansowe na dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych
oraz środki na utworzenie nowych miejsc pracy, a także na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez
osoby bezrobotne.
(pracownicy PUP w Chorzowie)

____________________________________________________________
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 Planu jest rozwój edukacji oraz promocja ekonomii społecznej.

W poprzednich numerach czasopisma zostały scharakteryzowane wybrane podmioty ekonomii
społecznej. W niniejszym numerze pragniemy przedstawić krok po kroku jak założyć przedsiębiorstwo
społeczne.
Zakładanie podmiotu ekonomii społecznej nie jest proste. Pomocą służą dostępne w województwie
śląskim Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które swoim zasięgiem obejmują każdą miejscowość.
Oferują one pomoc na każdym etapie zakładania społecznego przedsiębiorstwa. Ośrodki Wsparcia Ekonomii
Społecznej świadczą usługi animacyjne, doradztwa ogólnego i biznesowego oraz szkolenia.
Animacja to tak naprawdę pierwszy krok. Animator zachęca do działania osoby o kreatywnych,
niecodziennych pomysłach, prowokuje instytucje publiczne i organizacje pozarządowe do współpracy,
zachęca przedsiębiorców do zainteresowania działaniami społecznymi. Usługi animacyjne to dostęp do
informacji o sektorze ekonomii społecznej.
Sprecyzowane pomysły trafiają do doradcy ogólnego, który pomaga w sformalizowaniu działalności,
w założeniu podmiotu ekonomii społecznej. To drugi krok, który ma na celu przebrnąć przez gąszcz
przepisów rejestracyjnych, a następnie wesprzeć podmiot w pozyskaniu zewnętrznego finansowania
działalności.
Ostatni krok to wsparcie doradcy biznesowego, który nad przedsięwzięciem społecznym obejmuje
opiekę i dba o jego biznesowe powodzenie.
Gdzie szukać informacji? Aktualna lista Ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dostępna jest na
stronie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce Ekonomia Społeczna: https://es.ropskatowice.pl/baza-pes/
(Ireneusz Tomeczek - Animator OWES)
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, m. in. w ramach, którego na podstawie podpisanego porozumienia organizowane są spotkania
z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Poznaj swojego pracownika socjalnego
____________________________________________________________
W aktualnym numerze czasopisma prezentujemy pracowników socjalnych OPS
z Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
mgr Wiesława Nowicka - Kierownik Działu, pokój nr 44, OPS, ul. Kruszcowa 22, tel. 32 7716313

Mirosława Kwietniewska - Zastępca Kierownika - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716379, pokój nr 45
załatwianie spraw związanych z udzielaniem pomocy finansowej rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy
dziecka oraz usamodzielnianym wychowankom opuszczającym rodzinne formy pieczy zastępczej
Iwona Kluba - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716379, pokój nr 45,
załatwianie spraw związanych z udzielaniem pomocy finansowej usamodzielnianym wychowankom opuszczającym
placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki określone w ustawie o pomocy społecznej, prowadzenie spraw
związanych z ustalaniem opłaty od rodziców dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych
powiatów
mgr Jolanta Stebel - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716314, pokój nr 45,
do zadań pracownika należą w szczególności: poszukiwanie miejsc dla dzieci w pieczy zastępczej, wydawanie
skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych, załatwianie spraw związanych z ustalaniem opłaty od rodziców
dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej, załatwianie spraw związanych z umieszczaniem nieletnich
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
Aneta Korzekwa - podinspektor, tel. 32 7716314, pokój nr 45,
załatwianie spraw związanych z ustalaniem opłaty od rodziców dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
wprowadzanie danych do systemu komputerowego
mgr Justyna Gołkowska - psycholog - koordynator zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 32 7716337, pokój nr
45, udzielanie pomocy psychologicznej osobom prowadzącym rodzinne formy pieczy zastępczej, opiniowanie
kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej
Bernadeta Antoniok - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716337, pokój nr 45,
do zadań pracownika należy w szczególności udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym zamieszkałym na
terenie dzielnicy Chorzów Batory
Marta Baros - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716379, pokój nr 45,
do zadań pracownika należy w szczególności udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym zamieszkałym na
terenie dzielnicy Chorzów Centrum oraz Chorzów II
mgr Sabina Nocoń - pracownik socjalny, tel. 32 7716337, pokój nr 45,
do zadań pracownika należy w szczególności udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym zamieszkałym na
terenie dzielnicy Chorzów II, Chorzów Stary oraz Klimzowiec
mgr Joanna Kaniewska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 32 7716337, pokój nr 45,
do zadań pracownika należy w szczególności udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym zawodowych oraz
rodzinnym domom dziecka zamieszkałym na terenie miasta Chorzów
Kolejność prezentowanych Sekcji jest przypadkowa. W kolejnych numerach czasopisma będą publikowane informacje dot. pracowników
socjalnych/ pracowników Ośrodka pracujących w innych Sekcjach/ Działach.
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