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„W życiu istnieje tylko jeden sposób na to, aby być
szczęśliwym: żyć dla innych”. (L. Tołstoj)
Z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy
podziękować wszystkim pracownikom socjalnym i osobom
pracującym w pomocy społecznej za zaangażowanie i życzliwe
podejście do problemów drugiego człowieka. Pragniemy przekazać
wyrazy uznania i wdzięczności za trud jaki wnosicie Państwo we
wsparcie i pomoc potrzebującym. Niech praca na rzecz innych
daje Wam jak najwięcej radości, życzymy ludzkiej wdzięczności,
a w życiu osobistym wszelkiej pomyślności.
Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie
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Z cyklu o problemach społecznych Chorzowa
____________________________________________________________
O uzależnieniu od alkoholu i pomocy osobom uzależnionym
(problem widziany oczyma praktyka pracującego z osobami uzależnionymi w Klubie Integracji Społecznej
przy Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie)

„Więcej ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu.” (Francois de La Rochefoucauld)

Uzależnienie od alkoholu to stale postępujące, przewlekłe schorzenie. Powoduje szereg groźnych dla
zdrowia i życia powikłań. Schorzenie znane ludzkości od tysięcy lat, mające podłoże w czynnikach
biologicznych, np. genetycznych, psychologicznych, socjalnych i środowiskowych. Jak dotąd nie udało się
stworzyć jasnej, dobrze uzasadnionej naukowo, definicji tej choroby. Wszystkie dotychczasowe próby mają
charakter opisowy.
Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10): Zespół
uzależnienia od alkoholu należy definiować jako wystąpienie minimum trzech z następujących objawów,
w okresie co najmniej jednego miesiąca lub w ciągu roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc.
1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód alkoholowy").
2. Upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem (upośledzenie zdolności
powstrzymywania się od picia, trudności w zakończeniu picia, trudności w ograniczaniu ilości
wypijanego alkoholu).
3. Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji ograniczenia lub przerywania picia (drżenie,
nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niepokój, w krańcowej postaci
majaczenie drżenne) lub używanie alkoholu w celu uwolnienia się od objawów abstynencyjnych.
4. Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja na alkohol, potrzeba spożywania zwiększonych dawek
dla osiągnięcia oczekiwanego efektu.
5. Koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań i obowiązków.
6. Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia.
Osoba uzależniona od alkoholu doświadcza nieodpartej potrzeby picia alkoholu i jednocześnie zaprzecza,
iż potrzeba ta występuje. Jest to stan podobny do głodu pokarmowego. Człowiek, który nie jadł od dłuższego
czasu koncentruje swoje myśli i działania wokół zdobycia pożywienia, by następnie w pośpiechu jeść.
Podobnie alkoholik w odniesieniu do alkoholu np.: w piątek w pracy nie może doczekać się końca zmiany
(wie, że za chwilę zacznie pić); alkoholik nastawił się na picie na spotkaniu (np. na urodzinach), a tu nie ma
alkoholu albo jest go mało zatem „urywa się” ze spotkania i idzie pić; trudności ze zdobyciem alkoholu (np.
zamknięty sklep) – silne emocje alkoholika pokazują, że kieruje nim silna potrzeba spożycia alkoholu; picie
nieeleganckie, łapczywe (w niestosownych miejscach, „z gwinta”).
Alkohol zaburza normalne funkcjonowanie organizmu człowieka. Broniąc się organizm uruchamia
mechanizmy przystosowania, które przy dużej ilości alkoholu są dość silne i utrwalają się. Jeśli wówczas
stężenie alkoholu we krwi spadnie (w wyniku przerwy w piciu), organizm ulega rozregulowaniu, gdyż nie
potrafi płynnie wrócić do normalnych funkcji. Przejawem tego rozregulowania jest „kac”.
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Kac występuje najczęściej rano po wypiciu dużej ilości alkoholu dnia poprzedniego. Kac pojawia się
także po ciągu picia – wtedy objawy są silniejsze (kac „gigant”). Kac jest stanem fizycznego i psychicznego
cierpienia. W naturalny sposób objawy kaca znikają po kilkunastu godzinach (w przypadku „giganta” po
kilku dniach). Alkoholik chcąc wcześniej „dojść do normy” klinuje - wypija na kaca alkohol (w stosunkowo
niedużej ilości np. jedno, dwa piwa, setka wódki). Organizm otrzymuje nową dawkę alkoholu, co wycisza,
zmniejsza objawy kaca. Pijący odczuwa wyraźną ulgę w cierpieniu.
Nieprzerwane pozostawanie pod wpływem alkoholu przez minimum 24 godziny to ciąg. Najczęściej
rozpoczyna się wieczornym upiciem się, później rano klin i dalsze picie w ciągu dnia (znów upicie się bądź
ciągły rausz). To już ciąg dwudniowy. Ciągi mają różną długość - od dwu/ trzydniowych (np.
weekendowych) do kilkudziesięciodniowych. Kończą się z reguły kilkudniową przerwą w piciu, podczas
której wycieńczony organizm dochodzi do siebie. Picie ciągami (sekwencje ostrego wielodniowego picia
i okresów abstynencji) to typowy obraz stylu picia alkoholika, gdyż mało który alkoholik pije codziennie.
Alkoholizm niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne, społeczne i psychologiczne. Choroba
alkoholowa prowadzi do niewydolności wielu układów w organizmie, np. układu krążenia i układu
odpornościowego. Nadużywanie alkoholu odciska piętno społeczne. Sprzyja zaburzeniom prawidłowego
funkcjonowania rodziny, rozwojowi przemocy w rodzinie, a także przestępczości, utracie pracy i zniszczeniu
więzi z bliskimi.
W trakcie prowadzonych zajęć w Klubie Integracji Społecznej staramy się przyjrzeć wyżej opisanym
zjawiskom i pomóc naszym uczestnikom zrozumieć problematykę uzależnienia i wpływ używania alkoholu
na zachowanie.

(opracowanie: Leszek Underowicz - Trener profilaktyki uzależnień w KIS)

Netografia:
(1) Definicja alkoholizmu alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, [w:] medox.org.pl (dostęp: 27.09.2018r.);
(2) Skutki alkoholizmu, [w:] https://portal.abczdrowie.pl/skutki-alkoholizm (dostęp: 27.09.2018 r.)

Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc osobom uzależnionym działające na terenie
Chorzowa
Lp.
1.

Nazwa podmiotu
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Punkt Terenowy)

Adres
ul. Katowicka 77

2.

Oddział Psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego (Samodzielny Publiczny ZOZ)

ul. Zjednoczenia 10

3.

pl. św. Jana 31A

4.

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu (Izba Wytrzeźwień, Punkt
Konsultacyjny)
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. 3 - go Maja 4/1

5.

Ośrodek Wsparcia Rodziny

ul. Siemianowicka 58

6.

ANIMA NZOZ - Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

ul. Katowicka 77

7.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Feniks” - Ośrodek Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny/ Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny

ul. Katowicka 77

8.

Opracowanie własne na podstawie: www.bip.chorzow.eu
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ul. Omańkowskiej 1

Z cyklu rozmowa z …
____________________________________________________________
Wywiad ze specjalistą psychoterapii uzależnień p. Dariuszem Zielińskim.
Czy Pana zdaniem alkoholizm dotyczy tylko tzw. marginesu społecznego?
Alkoholizm nie dotyczy tylko marginesu społecznego. Jest to choroba „demokratyczna” i nie ma dla niej
znaczenia: pochodzenie, sytuacja materialna, wykonywany zawód, płeć czy kolor oczu. Istnieje tylko jeden
sposób by się uzależnić i jest nim picie alkoholu. Co oczywiście nie oznacza, że każdy kto napił się alkoholu
jest alkoholikiem.
Czy Pana zdaniem można uzależnić się od picia piwa lub wina?
Osoba uzależnia się od alkoholu, który jest obecny w piwie, winie i wódce. Jest to dokładnie ten sam
alkohol etylowy, różni się on tylko stężeniem. Każda osoba uzależniona oczywiście ma swój własny model
spożywania, który najczęściej dotyczy bądź to częstotliwości picia (picia ciągami tygodniowymi czy
miesięcznymi, czy picie np. weekendowe), bądź rodzaju wypijanego alkoholu.
Jak rozpocząć procedurę zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia
odwykowego?
Zanim rozpoczniemy procedurę zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia
odwykowego warto najpierw z nią porozmawiać i spróbować namówić do dobrowolnego podjęcia terapii.
Kiedy nasze działania nie przynoszą rezultatu to wówczas złożyć wypełniony wniosek do Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzór wniosku można otrzymać w poradniach odwykowych czy
poszukać w internecie. Warto również w tej sprawie skontaktować się z pracownikiem socjalny czy
dzielnicowym, gdyż osoby te również mogą złożyć swoje wnioski o objęcie osoby uzależnionej
zobowiązaniem do leczenia odwykowego.
Gdzie osoby uzależnione od alkoholu mogą szukać pomocy oraz czy Pana zdaniem leczenie odwykowe
przynosi oczekiwane rezultaty?
Osoby uzależnione od alkoholu jeśli chcą coś zrobić ze swoją chorobą to powinny skontaktować się
z najbliższą Poradnią Odwykową i umówić się na rozmowę z terapeutą. Spotkać się i porozmawiać
z terapeutą można również w Centrum Inicjatyw Społecznych na ul. 3-go Maja w Chorzowie, w każdy
wtorek i czwartek w godzinach 8.00 do 11.00.
Moim zdaniem leczenie odwykowe to szansa osoby uzależnionej na wytrzeźwienie. I jak tę szansę
wykorzysta to zależy od tej osoby i jej motywacji. Terapia może pomóc i przynieść korzyści nawet jeśli nie
są one widoczne od razu.
Dziękujemy za rozmowę!

____________________________________________________________
O projektach, programach realizowanych przez chorzowski OPS
____________________________________________________________
Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Rodzinie w Chorzowie realizuje Program
korekcyjno-edukacyjny dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc w rodzinie pn.
„TWÓJ WYBÓR”.
W życiu człowieka rodzina jest podstawowym, jeśli nie najważniejszym środowiskiem, kształtującym
jego osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie
odgrywają wzajemne relacje pomiędzy dorosłymi oparte na miłości, szacunku i zrozumieniu. W przypadku
dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają
zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej
niezgodne z normami moralnymi i prawnymi oraz sprzeczne z oczekiwaniami społecznymi.
Przemoc jest zjawiskiem, które wikła wszystkich jej uczestników, niezależnie od tego czy stosują
przemoc, czy jej doznają. Najwięcej szkód ponosi osoba doznająca przemocy ze względu na fakt, że jest
słabsza i nie potrafi się obronić. Z czasem jednak i ta silniejsza, sprawująca „władzę”, która krzywdzi innych
zaczyna mieć coraz więcej problemów. Przemoc bowiem jest sytuacją społeczną, w której nie ma
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zwycięzców, a jej uczestnicy ponoszą straty. Osoby stosujące przemoc nie są dumne z tego, że stosują
przemoc wobec bliskich i również oczekują pomocy w zmianie ich sytuacji.
Program skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie i ma na celu:
 zahamowanie i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie;
 uzyskanie większej świadomości własnych zachowań;
 zrozumienia zjawiska przemocy przez jej uczestników;
 zidentyfikowanie zachowań przemocowych wobec bliskich;
 rozpoznawanie i kontrolowanie swoich agresywnych zachowań.
Uczestnicy zajęć nabywają: umiejętności konstruktywnego wyrażania swoich uczuć; umiejętnego
identyfikowania i kontrolowania zachowań; uruchamiania osobistych zasobów w radzeniu sobie z trudnymi
sytuacjami; planowania zmian w oparciu o zasoby własne w zakresie lepszego radzenia sobie ze stresem,
z komunikacją, z okazywaniem emocji.
Szczegółowych informacji dotyczących programu można uzyskać w Centrum Inicjatyw Społecznych,
ul. 3 Maja 18, w poniedziałki w godz. 9.00 - 11.00 i w czwartki w godzinach 14.00 - 16.00. Zapraszamy!

____________________________________________________________
Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych
____________________________________________________________
ANIMA NZOZ s. c. - Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
ANIMA NZOZ zajmuje się leczeniem osób głównie uzależnionych od alkoholu. W poradni leczeni są
także pacjenci w tzw. podwójnej diagnozie, pacjenci współuzależnieni i dorosłe dzieci alkoholików, a także
dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Naszym celem jest głębsze poznanie samego siebie praca nad
wszelkiego rodzaju trudnościami, osiągnięcie wewnętrznego spokoju i harmonii. Zajmujemy się tym od kilku
do kilkudziesięciu spotkań, indywidualnie lub grupowo. Praca terapeutyczna nad własnym self jest
długoterminowym i głębokim procesem identyfikacyjnym i wglądowym, polega na cotygodniowych
spotkaniach, których celem jest poszerzenie samoświadomości pacjenta. W tym miejscu należy dodać, że
relacja z pacjentem jest jednym z głównych czynników leczących. Zapewniamy, że wszystko co zostaje
wypowiedziane w gabinecie terapeutycznym - tam pozostaje. Jednak to pacjent bierze odpowiedzialność za
gotowość do pracy własnej i uruchamianie procesu zmiany. W tym miejscu chcemy podkreślić, że ze
względu na specyfikę i trudności występujące w psychoterapii pracujemy pod superwizją, to dla naszej
placówki bardzo ważne. Pomagamy zbliżyć się pacjentowi do rozwiązań własnych problemów w ramach
narzędzi w postaci monodramy, psychodramy, grup Balinta i dialogów motywacyjnych. Beneficjentami
naszych programów są osoby w szeroko rozumianych uzależnieniach (z naciskiem na alkoholizm). Kolejnym
celem komplementarnym jest dotarcie z pacjentem do źródła jego problemu i cierpienia.
Poradnia realizuje sądowe zobowiązania do leczenia odwykowego w godz. 8.00 - 20.00. Zapraszamy do
kontaktu telefonicznego pod numerem 32 241 39 42 oraz do siedziby Poradni przy ul. Katowickiej 77, gdzie
czeka profesjonalny zespół specjalistów. Zapraszamy!
(opracowanie: dr Andrzej Mzyk)

____________________________________________________________
Punkt ds. mediacji rodzinnych
____________________________________________________________
Centrum Pracy Socjalnej przy ulicy Kasprowicza 2 informuje o możliwości
skorzystania z pomocy mediatora w rozwiązywaniu konfliktów i sporów
rodzinnych. Więcej informacji na stronie:
http://cps-chorzow.pl/punkt-ds-mediacji-rodzinnych w zakładce: nasza pomoc.
Punkt ds. mediacji rodzinnych w CPS czynny jest w każdy trzeci poniedziałek
miesiąca w godzinach 13.00 - 16.00. Zapraszamy!!
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Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych
ŚLĄSKI BANK ŻYWNOŚCI
„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba …tęskno mi Panie”
(Cyprian Kamil Norwid)

Tak wiele osób i rodzin na świecie umiera z głodu, podczas
gdy każdego roku miliony ton żywności są wyrzucane.
Poniżana godność ludzka jest zawsze związana z brakiem
dostępu do jedzenia. Co piąte polskie dziecko cierpi głód, wiele
rodzin i osób dotyka problem niedożywienia, te i wiele innych faktów z naszego kraju i świata złączyło
ówcześnie grono osób, które chciało to zmienić. Razem możemy więcej, razem możemy wiele…
Przystąpienie Polski do grona Państw Unii Europejskiej (UE) otworzyło trwającą do dzisiaj szansę
uzyskiwania funduszy na pomoc żywnościową dla najuboższych Polaków. Pozyskany dodatkowy magazyn
najpierw w Gliwicach potem w Bytomiu, a następnie docelowo zlokalizowanie siedziby w Chorzowie
umożliwiło pełne uczestnictwo Banku w realizacji Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD, który
pod inną nazwą FEAD będzie trwał co najmniej do 2020 roku. W kraju prowadzony jest jako Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa POPŻ 2014 - 2020. Gmina Chorzów przy aktywnym wsparciu Urzędu
Miasta oraz wielkiego zaangażowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie - od samego początku do
nadal, umiejętnie korzysta z dobrodziejstw tego programu wspierając najuboższe osoby i rodziny, lokalne
instytucje, ochronki, świetlice, domy pomocy społecznej itp. (jednym z przykładów efektywnej współpracy
Banku z OPS są cyklicznie organizowane warsztaty kulinarne dla uczestników KIS w Chorzowie i warsztaty
„Gotowanie z FEAD-em”). Mało kto wie, że ilość pozyskanej i przekazanej pomocy żywnościowej dla
najuboższych mieszkańców Śląska - przekracza 36,5 tys. ton czyli ponad 1520 tirów, stanowiąc wartość
rynkową przekraczającą 112,5 mln złotych - to nasz realny wkład w działania dla dobra ludzi będących
w potrzebie oraz w poprawę warunków ich życia. Warto podkreślić, że wsparcie zrealizowane ze strony
Banku, wielokrotnie przewyższa łączną kwotę dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody, Marszałka czy
Urzędu Miasta. To swoisty ewenement!!
Od 2001 roku okazjonalnie i systemowo skutecznie wspieramy wiele śląskich gmin w realizacji ich
zadania własnego. Co roku ponad 40.000 mieszkańców z 65 gmin otrzymuje realne wsparcie z zasobów
Banku. „Pomagamy na co dzień” - to nasz priorytet, ale również poprzez różnorodne działania, to nasz cel!
Współpracujemy i wspólnie organizujemy z wieloma innymi podmiotami społecznymi wiele prospołecznych
przedsięwzięć w tym m.in.: Kolacji Wigilijnych czy Śniadań Wielkanocnych dla najuboższych, samotnych
i bezdomnych, dodatkowych gorących posiłków dla potrzebujących w ostre zimowe dni. Wspieramy
lokalnych organizatorów obchodów Dni Dziecka, Mikołajek, festynów, biegów charytatywnych czy
organizowanych pielgrzymek. Trzy razy w roku organizujemy zbiórki żywności w ponad 120 placówkach
handlowych z udziałem prawie 1500 wolontariuszy z 30 organizacji lokalnych. Efektem tej działalności są
paczki świąteczne dla co najmniej 1000 osób.
Edukujemy i motywujemy! W nakładzie 2000 egzemplarzy Bank wydał metodyczną broszurę szkolną pn.
„Żywność - dobro które szanuję” wraz projektem „Jem smacznie i zdrowo” oraz „Nie marnuj Żywności”
wspartym przez firmę Winiary. Działania Banku koncentrują się także na podnoszeniu świadomości młodego
pokolenia, aby nie marnotrawiło żywności i potrafiło się nią dzielić. Bank wydał także broszurę skierowaną
do osób bezdomnych pt. „Poradnik dla Ciebie”, która zdobyła szerokie uznanie.
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Pomagamy każdego dnia z wielkim trudem i poświeceniem całej załogi Banku, z wielu miejsc odbieramy
żywność, która docelowo trafia do rąk potrzebujących. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy na rzecz
potrzebujących. Nadal ponad 200 tys. mieszkańców naszego regionu potrzebuje żywnościowego wsparcia,
naszej empatii i życzliwości. Dane kontaktowe: Śląski Bank Żywności, ul. Janasa 15, tel. 32 247 12 65,
www.silesiafoodbank.eu
(opracowanie: Jan Szczęśniewski - Prezes Zarządu ŚBŻ)

Foto: Uczestnicy warsztatów „Gotowanie z FEAD-em”. Posiłki i przetwory przygotowane z produktów uzyskanych ze Śląskiego Banku Żywności.

___________________________________________________________
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
oraz omówiono, jak krok po kroku założyć przedsiębiorstwo społeczne. W niniejszym numerze pragniemy
przedstawić zagadnienie animacji społecznej związane z ekonomią społeczną.
O potrzebie i zaletach wspólnego działania i aktywizowania jest przekonany każdy z nas. Coraz częściej
społeczności lokalne aktywizują się poprzez różnego rodzaju programy, stanowiące odpowiedź na potrzebę
funkcjonowania silnych społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wspierania ich aktywności
w poszczególnych obszarach. Działania te wyznaczają kierunki rozwoju zorientowane na budowanie
samoorganizacji społecznej, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie obszarowej
integralności społecznej.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Katowicach wspiera inicjatywy w zakresie
nawiązywania partnerstw, a także powoływania nowych organizacji społecznych ukierunkowanych na
wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych, w tym z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez
Europejski Fundusz Społeczny (EFS).
Jednym z zadań OWES jest wyszukiwanie i docieranie do aktywnych osób, działających na rzecz rozwoju
swojego środowiska i wspieranie ich pod kątem m.in. pozyskania środków na realizację inicjatyw,
a w dalszej kolejności pomoc w stworzeniu organizacji pozarządowej (stowarzyszenia czy fundacji), która
może działania społeczne na danym obszarze kontynuować już w sposób sformalizowany i profesjonalny.
Rolą animacji społecznej jest pobudzić, dać przykład, zainspirować do działania oraz towarzyszyć na
(dr Ireneusz Tomeczek - Animator OWES)
początku tego procesu.
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 OWES.
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Poznaj swojego pracownika socjalnego
____________________________________________________________
W związku ze zmianą struktury organizacyjnej OPS, w bieżącym numerze czasopisma i kolejnych
będziemy prezentować aktualne sekcje środowiskowe pracowników socjalnych OPS. Poniżej przedstawiamy
pracowników socjalnych z Działu Wsparcia i Realizacji Projektów.
mgr Maria Malinowska - Kierownik Działu Wsparcia i Realizacji Projektów, pokój nr 29, OPS, ul. Kruszcowa 22, tel. 32 7716336
mgr Danuta Fabian - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716330, pokój nr 10; pracownik socjalny w Dziennym Domu Pomocy przy
ul. Skrajnej 2a; przeprowadzanie wywiadów środowiskowych wynikających z art. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, przeprowadzanie
rodzinnych wywiadów środowiskowych wynikających z art. 15 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy w środowiskach
niekorzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
mgr Natalia Janas - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716371, pokój nr 10; pracownik projektu EFS „Ramię w ramię”; przeprowadzanie
wywiadów środowiskowych wynikających z art. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów
środowiskowych wynikających z art. 15 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przeprowadzanie
wywiadów środowiskowych na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy w środowiskach niekorzystających
ze świadczeń pomocy społecznej.
mgr Justyna Kostrzewa - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716370, pokój nr 10; pracownik projektu EFS „Ramię w ramię”;
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych wynikających z art. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, przeprowadzanie rodzinnych
wywiadów środowiskowych wynikających z art. 15 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy w środowiskach
niekorzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Joanna Kujawska - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716371, pokój nr 10; pracownik socjalny w mieszkaniu treningowym przy
ul. Wolności 70, praca z rodzinami dzieci uczęszczającymi do Punktu Opieki nad Dzieckiem przy ul. Kalidego oraz Klubu Młodzieżowego przy
ul. Jagiellońskiej.
mgr Agnieszka Ostrowicz - pracownik socjalny, tel. 32 7716371, pokój nr 10; pracownik socjalny w Środowiskowym Domu Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Karpackiej oraz w Domu Pobytu Dziennego dla Osób z Zaburzeniami Otępiennymi w tym
dotkniętych chorobą Alzheimera przy ul. 3 Maja, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych wynikających z art. 23 Ustawy o świadczeniach
rodzinnych, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych wynikających z art. 15 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
z terenu innej gminy w środowiskach niekorzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
mgr Małgorzata Piecuch - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716330, pokój nr 10; pracownik projektu EFS „Ramię w ramię”;
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych wynikających z art. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, przeprowadzanie rodzinnych
wywiadów środowiskowych wynikających z art. 15 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy w środowiskach
niekorzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
mgr Joanna Mrochem - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716371, pokój nr 10; pracownik socjalny w Dziennym Domu Pomocy dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Beskidzkiej oraz w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego, przeprowadzanie
wywiadów środowiskowych wynikających z art. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów
środowiskowych wynikających z art. 15 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przeprowadzanie
wywiadów środowiskowych na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy w środowiskach niekorzystających
ze świadczeń pomocy społecznej.
lic. Kornelia Reczek - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716330, pokój nr 10; pracownik projektu EFS „Ramię w ramię”; przeprowadzanie
wywiadów środowiskowych wynikających z art. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów
środowiskowych wynikających z art. 15 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przeprowadzanie
wywiadów środowiskowych na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy w środowiskach niekorzystających
ze świadczeń pomocy społecznej.
mgr Małgorzata Zeh-Honysz - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716370, pokój nr 10; koordynator asystentów rodziny, wspieranie działań
asystentów na rzecz rodziny, monitorowanie realizacji celów i ustaleń dokonanych przez asystenta z rodziną, przydział środowisk do objęcia
asystenturą poszczególnym asystentom rodziny z zachowaniem przepisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i Ustawy
z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu diagnozy
w środowiskach dotychczas nieobjętych pracą socjalną w sekcjach środowiskowych oraz zobowiązanych do współpracy z asystentem rodziny
na mocy postanowień sądowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i superwizji, akceptacja pism i opinii
sporządzanych przez asystenta, sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących asystentury i informacji w zakresie realizowanych przez
asystentów zadań, sporządzanie programów dotyczących asystentury.
mgr Joanna Tokarz - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716370, pokój nr 10; pracownik projektu EFS „Ramię w ramię”; przeprowadzanie
wywiadów środowiskowych wynikających z art. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów
środowiskowych wynikających z art. 15 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przeprowadzanie
wywiadów środowiskowych na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy w środowiskach niekorzystających
ze świadczeń pomocy społecznej.
Czasopismo Chorzowskie Socialia promuje działania pomocowe realizowane przez chorzowskie instytucje z zakresu szeroko ujmowanej pracy
socjalnej, pomocy społecznej, polityki i ekonomii społecznej, a także porusza ważne problemy i kwestie społeczne Chorzowa.
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