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OD REDAKCJI

Co w numerze?

Szanowni Czytelnicy i Sympatycy naszego czasopisma!
Oddajemy w Państwa ręce ostatni w tym roku numer.
W niniejszym kwartalniku pragniemy podzielić się
z Państwem wieloma ważnymi sprawami związanymi
z problemami społecznymi występującymi na terenie
naszego Miasta. W numerze znalazło się wiele ciekawych

 Z cyklu o problemach społecznych
Chorzowa O dzieciach zaniedbanych oraz
pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych - str. 2
 Z cyklu rozmowa z … - str. 3
 O projektach, programach
realizowanych przez chorzowski OPS

tematów, m.in. zamieszczono artykuł o problemie dzieci

„Razem można więcej” - Klub

i młodzieży zaniedbanej przez rodziców, opublikowano

młodzieżowy - str. 4

także rozmowę z pedagogiem Działu Socjoterapii Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej poświęconą wspieraniu
zaniedbanych dzieci oraz zaprezentowano wykaz instytucji
pomocowych niosących pomoc dzieciom i młodzieży na
terenie naszego Miasta. Pragniemy Państwa zachęcić do
przesyłania swoich artykułów związanych z problemami
miasta Chorzów na nasz adres mailowy. Liczymy na dalszą
współpracę w zakresie współtworzenia tego kwartalnika.
Życzymy owocnej lektury!

 Prezentacja chorzowskich instytucji
pomocowych Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - str. 5
 Prezentacja chorzowskich instytucji
pomocowych Towarzystwo Praw
i Godności Dziecka „Wyspa” - str. 6
 Z cyklu o ekonomii społecznej - str. 7
 Apel do mieszkańców Chorzowa - str. 7

 Poznaj swojego pracownika socjalnego
- str. 8

Zespół Centrum Pracy Socjalnej

„Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony …”
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzmy
Wszystkim, by ten szczególnie piękny czas odradzania się dobra
wprowadził do Waszych domów radość, spokój i jeszcze więcej
rodzinnego ciepła, a Nowy Rok niech będzie pasmem sukcesów
i spełnienia wszystkich marzeń i planów.
Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie
oraz Redakcja czasopisma Chorzowskie Socialia

Z cyklu o problemach społecznych Chorzowa
____________________________________________________________
O dzieciach zaniedbanych oraz pomocy dzieciom i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych
„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” (Jan Paweł II)

Źródła powstania problemu zaniedbywanych, wykluczonych czy zmarginalizowanych dzieci jest
splotem wielu czynników, ale przede wszystkim zależy to od rodziny, w której wychowuje się młody
człowiek. „Zdrowa” rodzina jest zdrową glebą, na której jej członkowie mogą wyrosnąć na dojrzałe
i odpowiedzialne osoby dorosłe. Taka rodzina zaspokaja potrzeby emocjonalne swoich bliskich, uczy
zachowań społecznych, zapewnia rozwój i wzrastanie każdego członka rodziny nie wyłączając także
rodziców.
Rodzina ze względu na wielość wymagań, jakie przed nią stawia społeczeństwo, naród i społeczność
lokalna, ma do spełnienia wiele funkcji w stosunku do swoich członków, zaspokajając ich potrzeby oraz cele,
do których zmierza życie i działalność rodzinna. We współczesnej rodzinie funkcje rodziny bardzo często
przekładają się na role w rodzinie, niejednokrotnie przerastają jej członków, co w konsekwencji może
prowadzić do dysfunkcji. Niewątpliwie jest to związane z pojęciem „konfliktu ról społecznych”, który
wynika z jednoczesnej przynależności jednostki do wielu grup, a co za tym idzie z odgrywania różnych ról
społecznych. Konflikt powstaje, gdy ujawniają się sprzeczności między pełnieniem np. roli rodzicielskiej
(roli matki lub ojca), a zawodowej. Często owe role są ze sobą w konflikcie i wzajemnie się wykluczają
(Olechnicki, Załęcki, s. 98). Rodzina, która nie potrafi zaspokoić swoich podstawowych potrzeb jest rodziną
dysfunkcyjną, a niespełnienie wymagań nakładanych przez role może prowadzić do załamania się
funkcjonowania rodziny.
Ponadto szkoła obok rodziny jest instytucją społeczną przygotowującą i wprowadzającą młode
pokolenie w życie społeczne. Do jej zadań nie tylko należy nauczanie i wprowadzanie w poznanie rzeczy,
zjawisk, poprzez zdobywanie wiadomości, i wiedzy oraz rozwijanie funkcji poznawczych, ale
pierwszoplanowe miejsce w jej działalności powinna zajmować funkcja wychowawcza. Życie szkolne
stanowi bardzo ważny obszar funkcjonowania społecznego dziecka, ponieważ tam kształtuje ono swoje
relacje i nabywa umiejętności współdziałania w grupie. Niski poziom wykształcenia u dzieci zaniedbanych,
których nauki rodzice nie nadzorują, jest bezpośrednim zagrożeniem dla jego harmonijnego przyszłego
funkcjonowania. Dzieci muszą nauczyć się obowiązku systematycznej nauki, a poprzez zainteresowanie
opiekuna zauważają, że ta aktywność jest ważna i potrzebna im do kształtowania swojego życia. Dzieci
zaniedbane niechętnie chodzą do szkoły, gdyż ponoszą tam konsekwencje własnych deficytów w tej
dziedzinie, następstwem czego jest opuszczanie zajęć szkolnych. Brak wsparcia w rodzinie do
kontynuowania nauki skutkuje niskim wykształceniem, nieatrakcyjnym na rynku pracy zawodem,
a w przyszłości bezrobociem oraz „dziedziczeniem biedy”, a także dziedziczeniem nawyków i sposobów
zachowania oraz postawy roszczeniowej np. do instytucji pomocy społecznej.
Wejście młodego człowieka na drogę demoralizacji w zdecydowanej większości przykładów nie ma
charakteru przypadkowego. Nieprzystosowanie społeczne jest wypadkową wielu czynników, poprzedzoną
niejednokrotnie wcześniejszymi sygnałami zagrożeń, wynikającymi z zaburzonego rozwoju dziecka czy
negatywnymi warunkami środowiskowymi. W chwili zauważenia pierwszych objawów nieprzystosowania,
bardzo ważne jest wczesne reagowanie i interwencja osób z najbliższego otoczenia mogących mieć wpływ
na dziecko, a więc: rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych i asystentów
rodziny. W stosunku do dzieci z grupy wysokiego ryzyka konieczne jest podejmowanie natychmiastowych

działań ratowniczych. W dalszej kolejności zintegrowanych działań naprawczych, terapeutycznych,
profilaktycznych oraz edukacyjnych skierowanych głównie do szerszego społeczeństwa. Stymulacja
pedagogiczno - prewencyjna, socjalizacja i wychowanie oraz modyfikacja postaw i zachowań są
efektywniejsze, jeśli mają miejsce w naturalnym środowisku życia młodego człowieka (Bielecka, Winiarska,
Ronatowicz, s. 64-65).
Pomoc dzieciom zaniedbanym powinna polegać przede wszystkim na współdziałaniu z podmiotem
w sytuacji trudnej na przywracaniu normalności, czyli funkcjonowaniu w granicach normy, w praktyce
oznacza to często wsparcie materialne udzielane przez instytucje pomocy społecznej, najczęściej rodzinie
dzieci wykluczonych społecznie, a także terapię oraz łagodzenie negatywnych przejawów zachowań
(Dąbrowski, s. 66). Łagodzeniem negatywnych przejawów zachowań zajmuje się wiele instytucji
funkcjonujących na terenie naszego Miasta, do których m.in. można zaliczyć:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wybrane instytucje niosące pomoc dzieciom i młodzieży działające na terenie Chorzowa
Nazwa podmiotu
Adres
Świetlica Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
ul. Kalidego 1
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży
ul. Racławicka 23
Dział Socjoterapii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
ul. Kasprowicza 2
Ośrodek Wsparcia Rodziny
ul. Siemianowicka 58
Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny
ul. Omańkowskiej 1
Profilaktyczno - Rozwojowy Ośrodek dla Młodzieży
ul. Pudlerska 22
Świetlica środowiskowa - socjoterapeutyczna "Pod Mychą"
ul. Kaliny 82/4
Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka "WYSPA"
ul. Styczyńskiego 13 b
Chatka Chorzowskiego Stowarzyszenia Serce przy SP 37
ul. Ratuszowa 20
Chatka Chorzowskiego Stowarzyszenia Serce przy SP 25
ul. Główna 21
Chatka Chorzowskiego Stowarzyszenia Serce przy SP 15
ul. 3 Maja 78
Chatka Chorzowskiego Stowarzyszenia Serce przy SP 22
ul. Piotra 9 a
Centrum Uskrzydlij Dzieciaki
ul. Gwarecka 4/1
Akademia Aktywnego Malucha
ul. Wolności 101
Klub Malucha
ul. Wolności 101

Źródło: Opracowanie własne
Bibliografia: (1) Bielecka E., Winiarska J., Ronatowicz W., Program stacja szansa czy utopia dla zagubionej młodzieży?, [w:] Streetworking teoria i praktyka,
(red.) E. Bielecka, Warszawa 2005. (2) Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Olsztyn 1997. (3) Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny,
Toruń 2002.

____________________________________________________________
Z cyklu rozmowa z …
____________________________________________________________
Wywiad z pedagogiem p. Agnieszką Januszek koordynatorem Działu Socjoterapii Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Kasprowicza 2 w Chorzowie.
Jakie według Pani mogą być przyczyny i objawy pojawienia się zaniedbań dziecka w rodzinie?
Ogólnie rzecz biorąc jako zaniedbanie możemy potraktować wszystko to, co zagraża pełnemu i harmonijnemu
rozwojowi dziecka, czyli brak miłości, szacunku i zrozumienia w rodzinie. Rodzina stanowi bezsprzecznie
najważniejsze ogniwo w kształtowaniu jednostki, np. z punktu widzenia procesu socjalizacji. Do czynników, które
wpływają na powstanie zaburzeń można zaliczyć: niewłaściwą atmosferę życia rodzinnego np. konflikty, rozbicie
rodziny, alkoholizm; brak opieki i kontroli ze strony rodziców, błędne metody wychowawcze. Skrajnym przykładem są
rodziny przestępcze, gdzie dzieci przyswajają sobie normy i wzory zachowań przestępczych. Objawy zaniedbań mogą
być różne w zależności od nasilenia czynników destrukcyjnych i złożoności dewiacyjnych mechanizmów. Może to
więc być drugoroczność czy trudności szkolne, problemy emocjonalno – społeczne czy wykolejenie społeczne.
Czy Pani zadaniem zaniedbywanie dzieci jest nieświadomą czy świadomą formą przemocy wobec dzieci?
Zjawisko zaniedbywania dzieci kojarzone jest najczęściej z rodzinami o niskim statusie społeczno –
ekonomicznym i rodzinami patologicznymi, ale może się ono wiązać także z wspomnianą wcześniej sytuacją braku

opieki i kontroli ze strony rodziców. Mogą zadziałać powody niezależne od nich np. choroba przewlekła i związany
z nią brak należytej uwagi. Bywa, że narodziny kolejnego dziecka mogą wywołać kryzys w rodzinie. W tej sytuacji
raczej trudno mówić o świadomej przemocy. Brak odpowiedniej opieki może spowodować jednak rozluźnienie
więzów i szukanie przez dziecko akceptacji oraz zaspokojenia potrzeby przynależności wśród wykolejonych
rówieśników. Sytuacje takie są dziś powszechnie znane.
Czy Pani zdaniem zaniedbanie w dzieciństwie ma konsekwencje w życiu dorosłym?
Żeby udzielić wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie, należałoby prześledzić wszystkie możliwe przyczyny,
okoliczności i algorytmy związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu rodziny, jak chociażby zaburzenia
wspomnianego procesu socjalizacji dziecka. Konsekwencje te są, jeśli można tak to ująć, różnego kalibru – od np.
problemów emocjonalnych związanych z doświadczaniem i poczuciem bycia kimś gorszym, niepełnowartościowym
(a więc zaniżaniem swoich aspiracji) po przestępczą recydywę. Potwierdzają to przykłady licznych badań np.
dotyczących podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych czy dzieci z rodzin alkoholowych.
Jak Pani zdaniem można skutecznie wesprzeć dziecko z zaniedbanego domu?
Pomoc udzielana dziecku zaniedbywanemu w domu zależy od kategorii, rozmiarów i nasilenia problemów,
powinna być skierowana zarówno na przyczyny, jak i na skutki zjawiska. Z tego też względu powinna być
w większości przypadków kompleksowa poprzez profesjonalną diagnozę sytuacji, tworzenie programów pomocy,
działania z akcentem na profilaktykę i terapię, współpracę z rodziną, budowanie sieci wsparcia wokół rodziny,
koordynację pomocy, w tym w poszczególnych przypadkach - współpracę z asystentami rodziny, kuratorami, policją,
jednostkami pomocy społecznej oraz oczywiście ze szkołami i innymi instytucjami oświatowymi.
Dziękujemy za rozmowę!

____________________________________________________________
O projektach, programach realizowanych przez chorzowski OPS
____________________________________________________________

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Razem można więcej” - Aktywizacja społeczna osób
z dzielnicy Chorzów Centrum. Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Kilka lat temu powstał projekt dotyczący aktywizacji chorzowskiej młodzieży. W jego założeniach było
utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie Klubu Młodzieżowego dla młodzieży w wieku 12-19 lat
z Chorzowa Centrum zagrożonej wykluczeniem społecznym. Projekt wszedł w życie z dniem 01.01.2017 roku.
Głównym zadaniem funkcjonującego od prawie dwóch lat Klubu Młodzieżowego mieszczącego się przy
ul. Jagiellońskiej 3 jest resocjalizacja młodzieży.
Placówka prowadzi działania socjoterapeutyczne i korekcyjno - kompensacyjne, treningi umiejętności
społecznych, promuje zdrowy styl życia, przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym. Uczy przestrzegania
norm i zasad współżycia społecznego. Wychowankowie oraz ich najbliżsi mają możliwość korzystania z opieki
psychologicznej. Wychowawcy Klubu Młodzieżowego prowadzą stałą współpracę z rodzicami/ opiekunami prawnymi
podopiecznych, ze szkołami, a także pracownikami socjalnymi.
Młodzież chętnie korzysta z warsztatów kulinarnych, warsztatów kosmetycznych, warsztatów
informatycznych, komunikacyjnych, praw obywatelskich, kreatywności i przedsiębiorczości. W ramach warsztatów
LEGO Mindstrorms - młodzież buduje roboty technologią EV3. Odbywają się również warsztaty językowe, sportowe
oraz muzyczne.
Młodzież uczęszczająca do Klubu korzysta z wyjść edukacyjnych, kulturalno - sportowych oraz wyjazdów
edukacyjnych. W czasie wolnym od zajęć gra w gry planszowe i karciane, korzysta z komputerów, konsoli Xbox.
Wychowankowie biorą udział w treningu zadaniowym obejmującym m.in. sprzątanie Klubu, przygotowywanie
posiłków, dbanie o higienę osobistą. Zadaniem wychowawców jest odpowiednia motywacja młodych ludzi do
wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu. Wszystkie osoby chętne udziałem w zajęciach Klubu zapraszamy do
siedziby placówki przy ul. Jagiellońskiej 3.
(opracowanie: Agnieszka Matejaszczyk - Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego)

Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych
____________________________________________________________
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
„Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi” (A. Einstein)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chorzowie jest jedyną placówką w naszym mieście
wspierającą rozwój dziecka od urodzenia do ukończenia edukacji, w zakresie diagnozy oraz
wszechstronnego wspomagania jego rozwoju. Nasza placówka udziela pomocy psychologicznopedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
Celem nadrzędnym działalności naszej Poradni jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci
z terenu miasta Chorzowa, a przede wszystkim dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci
niepełnosprawnych, a także wynikającymi z zaburzeń: specyficznych trudności w uczeniu się, językowych
(m.in. jąkania, artykulacyjnych), głosu, koordynacji ruchowej, zachowania (autyzm, ADHD, choroby
genetyczne) oraz trudności komunikacyjnych: w przyswajaniu języków obcych, koncentracji, reakcji
stresowych czy depresyjnych. Liczba dzieci, które wymagają takiej pomocy stale rośnie.
Stale staramy się, aby wzbogacając ofertę naszej Poradni, pojawiły się specjalistyczne terapie oraz
innowacyjne metody, by zaspokoić potrzeby dzieci wymagające takiego wsparcia terapeutycznego
zaburzonych obszarów oraz niwelować wszelkie różnice. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska
lokalnego, potrzebom wynikającym z przemian cywilizacyjnych, transformacji ustrojowej i ekonomicznej,
nieustannie rozszerzamy wachlarz niesionej pomocy.
Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna jest w stałej współpracy nie tylko z placówkami oświatowo
– wychowawczymi miasta Chorzowa, ale także angażuje się w budowanie sieci wsparcia wokół dziecka
i rodziny innych instytucji. Przez cały czas działania Poradni prowadzone są praktyki studentów wyższych
uczelni, którzy otrzymują też pomoc w przygotowaniu prac seminaryjnych i magisterskich. Nieodłącznym
elementem naszej pracy jest otwartość na wolontariuszy.
Zadania są realizowane w bieżącej pracy w następujących działach: Dział Opieki nad Małym
Dzieckiem; Dział Pomocy Dziecku w Szkole Podstawowej; Dział Młodzieżowy; Dział Poradnictwa
i Terapii; Dział Logopedyczny; Dział Poradnictwa Zawodowego; Dział Socjoterapii.
Jednym z działów jest Dział Socjoterapii. Pod opieką tego działu znajdują się dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, które dorastają często w niełatwych warunkach, które nie zawsze potrafią się
odnaleźć w obecnej rzeczywistości, ale które jednocześnie mają ukryty potencjał. Dział ten (jako jeden
z nielicznych w tej formie w Polsce) funkcjonuje już ponad 20 lat w Chorzowie Starym w formie świetlicy
socjoterapeutycznej. Pomagamy dzieciom z różnymi problemami (niepełnosprawność, trudności edukacyjne,
zaburzenia zachowania i emocji, traumy, zagrożenie niedostosowaniem społecznym). Rozwinęliśmy metody
pracy, oferując dzieciom i ich rodzinom bogaty oraz różnorodny program zajęć. Do świetlicy uczęszczają
głównie dzieci ze szkoły podstawowej, ale coraz częściej po ukończeniu edukacji w szkole podstawowej
pragną nam nadal towarzyszyć. Uczestnikom proponowane są zajęcia indywidualne i grupowe o różnym
charakterze. Każde dziecko objęte jest indywidualnymi zajęciami o charakterze dydaktyczno wyrównawczym lub korekcyjno - kompensacyjnym oraz zajęciami grupowymi (psychoedukacja, arteterapia,
biblioterapia, zajęcia profilaktyczno - wychowawcze, integracyjno - socjoterapeutyczne, komputerowe
i inne). Do tradycji należą spotkania świąteczne i okolicznościowe z kreatywnymi warsztatami dla dzieci
i rodziców oraz wyjazdy na atrakcyjne wycieczki. Stwarzamy szanse na zdobycie umiejętności, których
brakuje naszym podopiecznym, na zbudowanie dobrych relacji, przynależności do pozytywnej grupy,

poznanie dobrych wzorców i wartości oraz odkrywanie swojego potencjału. Przygotowujemy dzieci do startu
w dorosłe życie. Szlifujemy nasze diamenty, albowiem trudności dzieci są dla nas wyzwaniem odkrywania
ich potencjału!
(opracowanie: mgr Irena Świerczyńska - Dyrektor PPP)

____________________________________________________________
Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych
TOWARZYSTWO PRAW I GODNOŚCI DZIECKA „WYSPA”
10 220 dni. 245 280 godzin. 28 lat. Gdyby czas można wyrażać w drugich szansach, byłoby ich
kilkanaście tysięcy. Tutaj nie liczy się pochodzenie, wyznanie, wygląd czy poglądy polityczne. Wszystko, co
liczy się na "Wyspie" to drugi człowiek.
Stefan Sierotnik, założyciel i Prezes Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa”,
laureat nagrody „Człowiek – lek na całe zło”, zawsze wszystkim powtarzał, że najlepszym lekarstwem dla
człowieka jest drugi człowiek. Przez całe swoje życie trzymał się tej zasady i wpajał ją każdemu z nas.
Dzieciak, nastolatek, wolontariusz, Wyspiarz. Jesteśmy tu po to, by każde dziecko mogło dostać swoją
szansę. Szansę na akceptację, na miłość, na sukces, na dobre życie.
W czasie roku szkolnego na Wyspie prowadzimy warsztaty dla dzieci. Jest to stała grupa 40 dzieci
w wieku 7 -18 lat. Są to różne dzieci z różnych rodzin, na „Wyspie” nie ma podziałów, ważny jest drugi
człowiek. Dla nas każdy z nich jest bohaterem i domownikiem. Kiedyś zapytaliśmy, czym dla dzieci jest
Wyspa? 98% małych „Wyspaniałych" odpowiedziało zgodnie: drugim domem. Dwa pozostałe procenty to
"trampoliną" oraz "moim własnym wyborem". Bo Wyspa to miejsce, które dzieci wybierają zamiast
wirtualnego świata, i zamiast chodzenia po "placu", który czasem jest jedyną alternatywą wyrwania się
z domu, w którym życie nie wygląda jak w „Rodzince pl”.
„Wyspa” to również Międzynarodowy Dom Spotkań Wolontariuszy „Wigilijne Miasteczko”. To tutaj
w czasie wakacji spotykają się na projektach dofinansowywanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę
Młodzieży, młodzi ludzie z Niemiec, Ukrainy i Polski. Uczestnicy projektów biorą udział w różnych
warsztatach m.in. filmowych (od 9 lat prowadzonych przez aktora Szymona Piotra Warszawskiego),
muzycznych, teatralnych, survivalowych czy warsztatach dla dzieci w ramach projektu „Kreatywne wakacje
za grosik”. Dzięki współpracy z miastem partnerskim Tarnopol z Ukrainy i wsparciu Urzędu Miasta
Chorzów, przyjeżdżają do nas studenci z Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu, aby odbyć swoje
praktyki studenckie. Warsztaty z osobami, które mówią w innym języku niż polski są dla dzieci świetną
zabawą, a przede wszystkim inspiracją do nauki języków obcych.
„Wyspową” Perełką są wolontariusze. To dzięki ich zaangażowaniu i kreatywności powstają ciekawe
projekty, akcje charytatywne i spotkania z ciekawymi ludźmi. Na warsztatach w czasie roku szkolnego,
wspólnie z Wolontariuszami prowadzimy różnego rodzaju zajęcia m.in. sportowe (mamy dziewczęcy zespół
Cheerleaderek, z których jesteśmy bardzo dumni), kulinarne, plastyczne, muzyczne, „bawimy” się w małych
odkrywców - czyli nauki ścisłe na wesoło (przeprowadzamy doświadczenia z fizyki i chemii). Są również
zajęcia w czasie których poruszamy wiele tematów, kiedy dzieci często nas zaskakują i są naszą inspiracją do
dalszego działania.
Jednak nie samymi przyjemnościami żyje nasz mały człowiek. Uczyć się też trzeba, dlatego też
początek naszych warsztatów to przede wszystkim odrabianie lekcji lub powtarzanie materiału,
np. z matematyki, polskiego czy przyrody.
Nie będziemy udawać i mówić, że nasza praca to bułka z masłem i torty z truskawkami zamiast

wisienki. To codzienna walka o przetrwanie, liczenie każdego grosza, a o 15:50 codziennie szeroki uśmiech bo na Wyspę wkraczają Mali Wyspaniali. Dlaczego więc to robimy? Bo za ten jeden uśmiech dziecka, można
zrobić wszystko. A poza tym wierzymy, że dzięki drugiej szansie, pomocnej dłoni, dobremu słowu,
wysłuchaniu, przytuleniu, okazaniu zainteresowania, to dziś bezbronne dziecko, ten urwis, który w szkole
i w domu ciągle psoci, które nie miałoby warunków na rozwój, jutro będzie konstruktorem mostów,
lekarzem, dziennikarzem czy nauczycielem, a może Prezydentem kto wie? To dziecko jest przyszłością.
Naszą przyszłością.
(opracowanie: mgr Anna Sierotnik - Prezes
Towarzystwa PiGD „Wyspa”)

Foto: Uczestnicy zajęć organizowanych przez Towarzystwo Praw i Godności Dziecka „WYSPA”.

____________________________________________________________
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. 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 Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2.

W poprzednich numerach czasopisma zostały scharakteryzowane wybrane podmioty ekonomii społecznej,
zagadnienie animacji społecznej oraz omówiono, jak krok po kroku założyć przedsiębiorstwo społeczne. W niniejszym
numerze pragniemy podsumować wcześniej podjęte tematy.
Ekonomia społeczna jest „specyficzną metodą uczestnictwa w rynku” (Wygnański, s. 6), a także ważnym
elementem społeczeństwa obywatelskiego, który koncentruje się na celach społecznych, takich jak integracja czy
bardziej reintegracja społeczeństwa i przeciwdziałanie bezrobociu. Gdyby nie aktywni i świadomi obywatele,
ekonomia społeczna nie mogłaby się efektywnie rozwijać. Jej bazą jest społeczeństwo obywatelskie, które wypełnia
przestrzeń pomiędzy strukturami władzy a prywatnymi działaniami jednostek i małych grup społecznych.
Ekonomia społeczna to „działalność gospodarcza kierująca się takimi normatywnymi zasadami, jak:
(1) zasadniczym celem nie jest generowanie zysku i jego kapitalizacja; (2) dobrowolność uczestniczenia. Zasadniczą
podstawę uczestnictwa stanowi członkostwo, a tylko w szczególnych przypadkach stosunek zatrudnienia;
(3) zarządzanie opiera się na demokratycznej zasadzie: jeden członek - jeden głos albo zapewnia szeroką partycypację
w procesach decyzyjnych; (4) dystrybucja dochodu służy w pierwszym rzędzie zaspokajaniu potrzeb społecznych czy
pracowniczych, a akumulowany kapitał służy dalszemu rozwojowi działalności na rzecz zaspokojenia potrzeb
społecznych. Głównym adresatem czy podmiotem tej dystrybucji są jednostki lub grupy społecznie defaworyzowane”
(Sałustowicz, s. 30) czy marginalizowane, wykluczone społecznie.
Bibliografia: (1) J. J. Wygnański, Ekonomia społeczna w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, [w:] Raport Otwarcia projektu
„W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, Warszawa 2006. (2): P. Sałustowicz, Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, [w:] Ekonomia
społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej, red. J. Staręga-Piasek, Warszawa 2007.

____________________________________________________________________________

APEL DO MIESZKAŃCÓW CHORZOWA!
Mając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne prosimy o większą czujność i empatię oraz zwracanie szczególnej
uwagi na osoby bezdomne! Prosimy także o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne, starsze, nie mające
wsparcia i pomocy ze strony najbliższych.
Pomocne telefony:
Komisariaty Policji: I Komisariat tel. 32 348 65 10; II Komisariat tel. 32 349 86 10; KMP tel. 32 771 52 00.
Straż Miejska: tel. 986; 32 241 61 45.
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn: tel. 32 724 35 75.
Ośrodek Pomocy Społecznej (Dział ds. Osób Bezdomnych): tel. 32 77 16 321.

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 Sekcji Środowiskowej III (obejmującej
Centrum, Chorzów Stary i Chorzów II)
mgr Teresa Bogacz-Popęda - Kierownik Sekcji, pokój nr 13, OPS, ul. Kruszcowa 22
mgr Sylwia Tlołka - starszy pracownik socjalny, Z-ca Kierownika Sekcji, tel. 32 7716323, pokój nr 13
Ulice: Ulice: Wolności do 59 i do 82, Dąbrowskiego, Drzymały, Dworcowa Jagiellońska, Kazimierza,
Pocztowa, Pl. Dworcowy, Rostka, Sienkiewicza
Irena Forystek - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716372, pokój nr 12
Ulice: Dębowa, Faski, Franciszkańska, Górnicza, Hetmańska, Katowicka do 109 i do 80, Kilińskiego,
Kopernika, Krasickiego, Kręta, Krzywa, Lwowska, Młodzieżowa, Młyńska, Moniuszki, Osiedle Klimzy,
Pl. Matejki, Poniatowskiego, Rynek, Szczecińska, Szopena, Średnia, Wiśniowa, Wojska Polskiego,
Zapłocie, Zgrzebnioka, Zielona, Zielony Zaułek
mgr Aneta Podsiadła - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716372, pokój nr 12
Ulice: Katowicka od 90 do 132, Powstańców, Sobieskiego, Zjednoczenia, Metalowców
mgr Grzegorz Brudnowski - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716372, pokój nr 12
Ulice: Aleja Wycieczkowa, Aleja Harcerska, Bogedaina, Damrota, Dzierżonia, Gajowa, Górna, Kadecka,
Karolinki, Karpińskiego, Kaszubska, Konopnickiej, Kościuszki, Krakowska, Majętnego, Mościckiego,
Paderewskiego, Parkowa, Pl. Skargi, Pl. Piastowski, Pogodna, Rejtana, Roosvelta, Rycerska, Słowiańska,
Górnośląska, Wybickiego, Pl. Hutników
mgr Anna Nawrat - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716372, pokój nr 12
Ulice: Dombka, Bończyka, Grunwaldzka, Katowicka od 169 do końca, Krótka, Krzyżowa, Łagiewnicka,
Mała, Niedurnego, Pawła, Polna, Rodziny Oswaldów, Rymera
Aleksandra Cempa - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716373, pokój nr 12
Ulice: Adamieckiego, Antoniów, Antoniowska, Azotowa, Plater, Brzezińska, Budryka, Kluczborska,
Główna, Gdańska, Langiewicza, Michałkowicka, Wiejska, Rębaczy, Torowa, Rozbarska, Rodziewiczówny,
Poprzeczna, Społeczna, Kresowa, Pl. Jana, Jadwigi, Skłodowskiej, Słowików, Legnicka, Olszewskiego,
Maciejkowicka
mgr Maria Wojciechowska - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716373, pokój nr 12
Ulice: Kalidego, Katowicka od 115 do 167 i od 134 do końca, Kruszcowa, Nowa, Traugutta, Gruntowa,
Gościnna, Kwiatowa, Miła, Okrężna, Ogrodowa, Sadowa, Stabika, Stacyjna, Stawowa
Danuta Starczynowska - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716373, pokój nr 12
Ulice: 11-go Listopada, Ficka
lic. Agata Żuk - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716329, pokój nr 12
Ulice: Wolności od 61 i od 84, Cieszyńska, Wróblewskiego, Pomorska, Pułaskiego, Bałtycka, Spółdzielcza,
Głogowska, Hankego, Omańkowskiej, Wolskiego
mgr Marta Ulcyfer-Kostrzewska - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716329, pokój nr 12
Ulice: Bytkowska, Bożogrobców, 17-go Sierpnia, Harcerska, Kasprowicza, Kalusa, Mazurska, Narutowicza,
Okrzei, Druciana, Kolejowa, Poznańska, Siemianowicka, Świerkowa, Węzłowiec, Wschodnia.
Kolejność prezentowanych Sekcji jest przypadkowa. W kolejnych numerach czasopisma będą publikowane informacje dot.
pracowników socjalnych pracujących w innych Sekcjach.
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.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian redakcyjnych i skrótów w nadesłanych tekstach.
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