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OD REDAKCJI

Co w numerze?

Witamy Państwa w nowym numerze czasopisma!
Wydanie niniejszego kwartalnika poświęcone jest
w szczególności problematyce niedostosowania społecznego
dzieci i młodzieży. W numerze m.in. opublikowano rozmowę
z pedagogiem/ terapeutą, a także w związku ze zmianą siedziby
Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiono aktualny spis
telefonów wraz z numerami pokojów wybranych pracowników
Ośrodka. Tradycyjnie chcemy zaprosić Państwa do
publikowania na łamach naszego czasopisma swoich artykułów,
których tematyka winna dotyczyć problemów społecznych
Miasta. W kwartalniku możecie Państwo zaprezentować
instytucję pomocową działającą na terenie Chorzowa, a także
przedstawić dobre praktyki i rozwiązania danego problemu.
Artykuły można przesyłać na adres mailowy:
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cps@opschorzow.pl.
Życzymy miłej lektury oraz wspaniałych przygód
i niezapomnianych wakacyjnych wrażeń!
Zespół Centrum Pracy Socjalnej

 Aktualny spis telefonów wraz
z numerami pokojów wybranych
pracowników OPS - str. 8

Wszystkim życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji,
udanego wypoczynku, wspaniałych przygód oraz wielu
niezapomnianych wrażeń. Życzymy Wam, abyście wrócili
wypoczęci, z zapasem sił do realizacji nowych planów i marzeń
oraz osiągania kolejnych sukcesów.
Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie
oraz Redakcja czasopisma Chorzowskie Socialia

Z cyklu o problemach społecznych Chorzowa
____________________________________________________________
O niedostosowaniu społecznym dzieci i młodzieży
Dzieci dzisiaj - będą dorosłymi jutro. One będą określać naszą przyszłość. Cechy, jakie zaszczepimy im dzisiaj
i warunki życia, jakie im stworzymy, będą decydować o tym, jaki będzie świat w następnym stuleciu…
(A. Łopatka)

Wśród dzieci i młodzieży sprawiających trudności wychowawcze znajduje się grupa niedostosowanych
społecznie, przejawiających nieprawidłowo ukształtowane postawy, stosunki z innymi (zarówno
rówieśnikami, jak i osobami dorosłymi), wchodzących w konflikty z otoczeniem, czego przyczyną, są przede
wszystkim zaburzenia w procesie socjalizacji.
W gronie zajmujących się zagadnieniem niedostosowania społecznego badaczy istnieją różnice
w ujmowaniu zjawiska, które różnie też jest nazywane: nieprzystosowanie społeczne, zła adaptacja
społeczna, zachowania aspołeczne czy patologia zachowania. Termin wprowadziła do polskiego dyskursu
w latach 50 – tych XX wieku M. Grzegorzewska, twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej. Według
O. Lipkowskiego niedostosowanie społeczne to „zaburzenie charakterologiczne o niejednolitych objawach,
spowodowane niekorzystnymi zewnętrznymi lub wewnętrznymi warunkami rozwoju, wyrażające się
wzmożonymi i długotrwałymi trudnościami w dostosowaniu się do normalnych warunków społecznych
i w realizacji zadań życiowych danej jednostki”. Na kształtowanie się tego problemu mają wpływ czynniki
socjokulturowe i biopsychiczne, a więc np. uszkodzenie centralnego układu nerwowego powodujące
charakteropatię, zmiany psychopatyczne, funkcjonowanie dziecka w patologicznej czy dysfunkcyjnej
rodzinie, zaniedbania wychowawcze, błędy rodziny i szkoły, wpływ środków masowego przekazu na
postawy społeczno – moralne dzieci i młodzieży; w grupie ryzyka są też np. dzieci z FAS (alkoholowy
zespół płodowy) czy ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej). Zdarza się, że niepełnosprawni
intelektualnie rodzice odrzucają emocjonalnie dziecko lub nie potrafią sprostać zadaniom wychowawczym,
co wywołuje ujemne skutki.
Wzrost takich objawów, jak: agresja, przemoc, wulgarność, kłamstwa, wagary, picie alkoholu i palenie
papierosów wśród dzieci ma swe źródło bardzo często w niepowodzeniach szkolnych czy kryzysie
w rodzinie. Także w niekorzystnym wpływie środowiska rówieśniczego. Do przejawów niedostosowania
społecznego można zaliczyć również: ucieczki z domu, nieposłuszeństwo, lenistwo, kradzieże,
przywłaszczanie mienia. Niektórzy badacze opisują stadia wykolejenia społecznego. W pierwszym stadium
występuje u dziecka uczucie odtrącenia, frustracji, reakcje negatywne mają na celu zwrócenie uwagi na
siebie, narasta agresja wobec rodziców, opiekunów, występują reakcje nieproporcjonalnie silne do podniety,
reakcje impulsywne, brak cierpliwości i wytrwałości, brak koncentracji uwagi. W drugim stadium występują:
manifestacje reakcji wrogich wobec rodziców i nauczycieli, bunt przeciw autorytetom, często autoagresja,
pierwsze drobne kradzieże i kontakty z podkulturą, upijanie się, odurzanie innymi środkami. W trzecim
stadium następuje proces przyswajania kultury przestępczej i pogłębiająca się negacja norm prawnych
i moralnych. Niektórzy badacze włączają do przejawów niedostosowania społecznego również samobójstwa
i próby samobójcze, prostytucję, pasożytnictwo, uczestnictwo w gangach podkulturowych, niszczenie
mienia, przemoc i bójki.
Mówiąc o niedostosowaniu społecznym wymienia się często objawy, które mają antyspołeczny lub
aspołeczny charakter, czyli:
1. zachowania potencjalnie szkodliwe dla funkcjonowania jakiejś grupy społecznej lub całego
społeczeństwa;

2. zachowania nie uwzględniające norm społecznych i pozostałych członków społeczeństwa. W tym
drugim pojęciu mieszczą się osoby, które działają niezależnie od społecznych wartości, zwyczajów,
norm, co nie zawsze jest szkodliwe dla innych, ale nosi znamiona wycofania ze społeczeństwa.
Jedną z metod pomocy dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym jest socjoterapia. Dzieci
niedostosowane kierowane są m.in. do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS) i do Młodzieżowych
Ośrodków Wychowawczych (MOW). Wśród wielu placówek na terenie miasta Chorzów, pomagających
problemowym dzieciom i młodzieży jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Działem Socjoterapii.
Oprócz socjoterapii prowadzone są tu również zajęcia arteterapeutyczne, biblioterapeutyczne, terapia
pedagogiczna, zajęcia integracyjne, psychoedukacyjne i inne o charakterze profilaktycznym; dzieci mają
możliwość trenowania swoich kompetencji społecznych na różne sposoby, także w formie imprez czy
wycieczek.
Literatura: (1) E. i P.A. Gindrich, Nieprzystosowanie społeczne - wprowadzenie; (2) K. Zukowska-Nawrot, Krótko o niedostosowaniu społecznym.

redakcja: Agnieszka Januszek, koordynator Działu Socjoterapii PPP w Chorzowie
Wybrane instytucje oferujące pomoc dzieciom i młodzieży niedostosowanej społecznie działające na
terenie Chorzowa i w okolicznych miastach
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa podmiotu
Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka "Wyspa"
Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny
Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek dla Młodzieży
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży
Dom Aniołów Stróżów. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży
Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej
Dział Socjoterapii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Świetlica Środowiskowa - Socjoterapeutyczna „Pod Mychą”
Punkt opieki nad dzieckiem (świetlica dziecięca OPS)

Adres
ul. Styczyńskiego 13B, 41-500 Chorzów
ul. Omańkowskiej 1, 41-500 Chorzów
ul. Pudlerska 22, 41-500 Chorzów
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
ul. Gliwicka 148, 40-857 Katowice
ul. Przerwy-Tetmajera 2, 41-933 Bytom
ul. Kasprowicza 2, 41-503 Chorzów
ul. Kaliny 82, 41-506 Chorzów
ul. Kalidego 23, 41-500 Chorzów

Źródło: Opracowanie własne.

____________________________________________________________
Z cyklu rozmowa z …
____________________________________________________________
Rozmowa z Panią Izabelą Nowak – pedagogiem/terapeutą, nauczycielem wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu nr 4 w Chorzowie.
Jakie Pani/Pana zdaniem są przyczyny niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży?
Spośród wielu przyczyn niedostosowania opisywanych w literaturze fachowej w moim odczuciu jedna odgrywa
rolę kluczową, a mianowicie niezaspokojona potrzeba przynależności i więzi. Jest ona tak silna, że determinuje
harmonijny rozwój człowieka w każdym jego aspekcie, fizycznym, psychicznym i duchowym, praktycznie na każdym
z etapów życia. Budowanie więzi z dzieckiem przysparza dziś rodzicom coraz większych trudności. Pęd cywilizacyjny
i brak przekazywanych pokoleniowo prawidłowych wzorców, przyczyniają się do pogłębiania naszej określiłabym
„niepełnosprawności” w zakresie budowania relacji z drugim człowiekiem. W kontekście niedostosowania przejawy
tej „niepełnosprawności” są niezwykle głębokie i naznaczone szerokimi deficytami w zakresie dbałości o jakość relacji
z dziećmi.
Jakie można wyróżnić przejawy i rodzaje niedostosowania społecznego?
Przejawy niedostosowania takie jak agresja, negatywizm szkolny, nieprzystosowanie do ogólnie panujących
norm społecznych nie są niczym innym, jak sposobem walki młodego człowieka o jakąkolwiek uwagę. Są głośnym
krzykiem o akceptację, miłość i zainteresowanie. Niezaspokojona potrzeba więzi buduje w dziecku obraz siebie, jako

osoby niewartej czasu i zaangażowania rodzicielskiego. W takich warunkach nie mają szans powstać fundamenty
poczucia własnej wartości, będącej kluczem do szczęścia doświadczanego w relacji z sobą i otoczeniem. Wszelkiego
rodzaju klasyfikacje przejawów i rodzajów niedostosowania są tak naprawdę sposobami w jaki młody człowiek
próbuje wykrzyczeć pragnienie bycia ważnym w życiu jego najbliższych.
W jaki sposób Pani zdaniem można przeciwdziałać niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży?
W moim przekonaniu przeciwdziałanie niedostosowaniu powinno skupiać się na szeroko pojętej edukacji
w wymiarze umiejętności budowania relacji. Edukacja powinna przebiegać równolegle obejmując dzieci już w wieku
przedszkolnym, jak i ich rodziców. Im wcześniej rozpocznie się praca tym lepsze efekty uzyskamy. Jako nauczyciel
wychowania przedszkolnego i pedagog przedszkolny obserwuję potrzebę pomocy rodzinom na tym etapie rozwoju
dzieci. Realizując autorski program Uwierz w siebie z zakresu umiejętności budowania w dzieciach poczucia własnej
wartości, mam możliwość obserwowania i uzyskiwania informacji zwrotnych, co do potrzeb działania o takim właśnie
charakterze.

Dziękujemy za rozmowę!

____________________________________________________________
O projektach, programach realizowanych przez chorzowski OPS
____________________________________________________________
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie od marca 2019 roku do lutego 2020 roku realizuje projekt
„MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM”. Odbiorcami programu są rodziny zamieszkałe na terenie
Chorzowa, wobec których – jak zakłada cel główny projektu – istnieje konieczność zastosowania wsparcia
w postaci usług społecznych, przejawiające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz takie, które chcą współpracować na rzecz
odzyskania opieki nad dziećmi. Zakładane efekty i główne korzyści z uczestnictwa w projekcie to m.in.:
 poprawa funkcjonowania rodziny przez rozwijanie kompetencji i umiejętności opiekuńczowychowawczych,
 zwiększenie poziomu motywacji do podejmowania działań przeciwdziałających zjawisku wykluczenia
społecznego,
 podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
 zwiększenie potencjału społecznego i pomocy w dążeniu do reintegracji rodziny i stworzenia
stabilnego środowiska wychowawczego,
 zwiększenie aktywności w społeczności lokalnej osób/rodzin wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez działania integracyjne.
W ramach projektu rodziny zostaną objęte wsparciem zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym w szczególności: wsparciem asystenta rodziny,
konsultacjami i poradnictwem specjalistycznym, terapią i mediacją, pomocą prawną szczególnie w zakresie
prawa rodzinnego, specjalistycznymi usługami dla dzieci, warsztatami rozwijającymi kompetencje społeczne
zwłaszcza kompetencje rodzicielskie, spotkaniami w postaci „grupy wsparcia” mającymi na celu wymianę
doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, działaniami integracyjnymi.
Projekt co do zasady zakłada wypracowanie i promocję wzorców zachowań zgodnych z zasadą
zrównoważonego rozwoju. Projekt zapewnia równy dostęp wszystkich osób do objęcia wsparciem bez
względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, światopogląd, religię, niepełnosprawność, wiek, orientację
seksualną. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektów OPS, ul. Racławicka 19, tel. 32 77 16 386.

Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych
____________________________________________________________
CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SERCE
Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce” powstało w 2002 roku w celu niesienia pomocy oraz
wyrównywania szans osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Stowarzyszenie Pomocy SERCE prowadzi projekt Świetlic Dzielnicowych pod nazwą „CHATKA”.
Na terenie miasta funkcjonują 4 placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej lub
opiekuńczo - specjalistycznej.
Projekt Świetlic Dzielnicowych powstał w 2003 roku po dogłębnej diagnozie środowiska lokalnego
oraz stał się odpowiedzią na potrzebę zapewnienia dzieciom miejsca, gdzie będą mogły m.in.: odrabiać
zadania domowe, realizować swoje zainteresowania, a także radośnie i bezpiecznie spędzać czas. Świetlice
mają dać dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych możliwość wyrównania szans na dobry start życiowy.
„Chatki" są przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 lat do 15 lat będących z rodzin w trudnej sytuacji
materialnej i wychowawczej. Świetlice są wpisane w Rejestr Placówek Wsparcia Dziennego Wojewody
Śląskiego. Placówki gwarantują opiekę pedagogiczną, pomoc logopedyczną, psychologiczną, gimnastykę
korekcyjną, zajęcia świetlicowe oraz korepetycje - łącznie dla około 140 wychowanków. Codziennie
podopieczni otrzymują pełnowartościowy posiłek. W czasie roku szkolnego jest to kolacja, zaś w czasie ferii
czy wakacji obiad. Obecnie prowadzimy:
 „Chatkę na Ratuszowej" w Chorzowie Batorym, ul. Ratuszowa 20 przy Szkole Podstawowej Nr 37,
 „Chatkę na Głównej" w Chorzowie Maciejkowicach, ul. Główna 21 przy Szkole Podstawowej Nr 25,
 "Chatkę na 3 Maja" w Chorzowie, ul. 3-go Maja 78 przy Szkole Podstawowej Nr 15,
 "Chatkę na Piotra" w Chorzowie, ul. Piotra 9a przy Szkole Podstawowej nr 22.
Świetlice prowadzą działalność na rzecz dzieci z terenu Chorzowa. Oprócz zadań realizowanych przez
poszczególne świetlice, prowadzone są działania mające na celu integrację środowisk. Dzieci mogą liczyć na
wszechstronną pomoc m.in. w nauce, w aktywnym spędzaniu wolnego czasu i realizacji zainteresowań
w różnych kółkach. Radą i pomocą służy również psycholog, logopeda, specjalista od gimnastyki
korekcyjnej. Codziennie od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy na uczestników świetlicy
czeka wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna i opiekuńczo-wychowawcza. W świetlicach odbywają
się zajęcia w grupach socjoterapeutycznych, prowadzone przez doświadczonych socjoterapeutów. Oprócz
codziennych zajęć zgodnych z harmonogramem poszczególnych świetlic organizowane są również zajęcia
i spotkania integracyjne dla całego zespołu Świetlic. Do najważniejszych, które stały się już tradycją należą:
bale karnawałowe Chatek, spartakiada, rajd górski, konkurs Scrabble, spotkania inaugurujące nowy rok
szkolny, spotkania mikołajkowe, wspólne wigilie, liczne wycieczki, wyjścia do kina i na basen. Szczególną
formę pracy z dziećmi stanowią organizowane co roku kolonie letnie.
Stowarzyszenie Pomocy SERCE oprócz „CHATEK” prowadzi także:
 Klub Seniora „Przystań” mieszczący się w Chorzowie ul. Długa 32A,

 Integracyjny Klub Seniora „Nasz Krąg" mieszczący się w Chorzowie ul. Powstańców 70/3 w siedzibie
Centrum Aktywizacji Społecznych,
 Klub Seniora „MACIEJ” mieszczący się w Szkole Podstawowej 25, ul. Główna 21.
Stowarzyszenie „SERCE” zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do swojej siedziby w Chorzowie
przy ul. Powstańców 70/3.

(opracowanie: Gabriela Skrzypek – Prezes Stowarzyszenia Serce)

____________________________________________________________
Foto-relacja z Festynu w Klubie Integracji Społecznej
W dniu 19.06 br. odbył się I Festyn "Kisowców" zorganizowany przez Klub Integracji Społecznej.
W festynie wzięli udział nie tylko uczestnicy KIS-u, ale także seniorzy z dwóch Klubów Seniora
działających w budynku Centrum Pracy Socjalnej oraz dzieci z Działu Socjoterapii Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Chorzowie. Spotkanie uświetnił występ zespołu muzyczno-wokalnego działającego
w ramach KIS. Ponadto dla uczestników przygotowano kilka atrakcji. DZIĘKUJEMY za obecność
zaproszonym gościom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jego zorganizowania!!! (więcej na stronie:
https://www.facebook.com/pages/category/Charity-Organization/Centrum-Pracy-Socjalnej-w-Chorzowie2065182917068926/

Informacja Działu Świadczeń dla Rodzin OPS w Chorzowie
____________________________________________________________
PUNKTY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
(500+), ŚWIADCZENIE „DOBRY START”, ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

1. Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie, ul. 3-go Maja 18, czynny w okresie od 1 sierpnia 2019r. do
31 października 2019r. Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek 7:30 - 14:45; środa 8:00 - 16:45;
czwartek 9:00 - 17:00; piątek 7:30 - 14:30.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19, pok. 110, czynny w okresie od 1 sierpnia
2019r. do 31 października 2019r. Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, piątek 8:00 - 16:00; środa,
czwartek 9:00 - 17:00.
3. Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2, II piętro pok. 10, czynny w okresie od 1 sierpnia
2019r. do 31 sierpnia 2019r. Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, piątek 7:30 - 15:30; środa,
czwartek 9:00 - 17:00.
ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO (500+) I WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE Z PROGRAMU „DOBRY START” (300+) DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ. E-WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIE Z PROGRAMU „DOBRY
START” MOŻNA ZŁOŻYĆ ZA POMOCĄ: portalu empatia.mrpips.gov.pl lub PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

PUNKT INFORMACYJNY DOT. WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, ŚWIADCZENIE
„DOBRY START”, ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA
NOWY OKRES DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19, pok. 229 (stanowisko 3-4), czynny w okresie od
8 lipca 2019r. do 31 października 2019r. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 15:45; wtorek - czwartek
7:30 - 14:45; piątek 7:30 - 13:45.
W punkcie informacyjnym będzie można uzyskać informacje: o przyznanych świadczeniach z programu „Dobry Start”
(300+) i świadczeniach wychowawczych; o aktualnym etapie postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze,
świadczenie „dobry start”, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres dla wniosków już
złożonych, oraz: uzupełnić wezwanie do ww. wniosków, zgłosić wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do ww. świadczeń,
uzupełnić dokumentację (np. o aktualny nr konta). Dla usprawnienia obsługi dla wniosków już złożonych należy zabrać ze sobą
potwierdzenie złożenia wniosku papierowego, a w przypadku wniosków elektronicznych nr PIU.
UWAGA WAŻNE! Wnioski o:
1. ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (na okres 2018/2019 oraz 2019/2020),
2. pozostałe świadczenia rodzinne: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku
rodzinnego na okres zasiłkowy 2018/2019 kończący się 31.10.2019r.
3. ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 kończący się 30.09.2019r.
PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok. 229 (stanowisko 1-2)

____________________________________________________________
Z cyklu o ekonomii społecznej - zaproszenie
____________________________________________________________
Centrum Pracy Socjalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej informuje, że na podstawie podpisanego
porozumienia o współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) oraz w związku
z opracowanym Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej dla OPS w Chorzowie, organizuje cykliczne
spotkania z animatorami OWES przeznaczone dla osób: bezrobotnych, wykluczonych społecznie,
zmarginalizowanych, długotrwale pozostających poza rynkiem pracy, zarejestrowanych bądź
niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osób niepełnosprawnych. W ramach spotkań
można uzyskać wiele ciekawych informacji m.in. jak założyć przedsiębiorstwo społeczne i pozyskać dotację
na rozwój podmiotu ekonomii społecznej.
Zapraszamy do kontaktu w ramach nieformalnego punktu z zakresu ekonomii społecznej działającego
w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2. Wszystkich niezbędnych informacji udzielają
pracownicy CPS. Zapraszamy!!!

Aktualny spis telefonów wraz z numerami pokojów wybranych pracowników OPS
____________________________________________________________

W związku ze zmianą siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie na ul. Racławicką 19,
poniżej przedstawiamy spis telefonów wraz z numerami pokojów wybranych pracowników OPS

tel. 032 77-16 + WEWNĘTRZNY
Numer
pokoju
101
101 A
102,
103 C
107

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych
Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych
Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności
Dział Usług

107 A
108

Kierownik Działu Usług
Dział Usług

109
109 A
111
112
113

Wydawanie decyzji
FEAD Wydawanie bonów
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt Informacyjny
SEKCJA ŚRODOWISKOWA III
PRACOWNICY SOCJALNI

114
115
119
120
121
122
123
204
204 B
205
213
214, 215
216, 217
221
229
302
316
317, 317A
318, 318A
319
320
325, 326
327, 330

Rodzaj pokoju

Nazwiska pracowników
Ewelina Kajdas, Kinga Bubała, Katarzyna Giebel
Jerzy Głogowski
Anna Kapuśniak, Anna Aleksa, Agnieszka Markowska
Dominika Bachorek
Krzysztof Cudzich, Danuta Ragus
Agnieszka Rynkowska, Magdalena Kruczyńska
Agnieszka Pacocha
Agnieszka Sadowska, Zuzanna Siennicka, Danuta Lichwała,
Agnieszka Torbus, Krystyna Witek, Małgorzata Starzyk, Zofia
Jędrychowska
Krystyna Kurpas - Bargieł
Karolina Duś

Beata Łuczyńska
Marta Ulcyfer Kostrzewska, Agata Żuk, Maria Wojciechowska,
Danuta Starczynowska
Sylwia Tlołka, Anna Nawrat, Aleksandra Cempa
Aneta Podsiadła, Grzegorz Brudnowski, Irena Forystek
Dział Wsparcia i Realizacji Projektów
Kornelia Reczek, Iwona Rapacewicz, Natalia Janas Małgorzata Piecuch,
Danuta Fabian, Joanna Kujawska
Justyna Kostrzewa,, Joanna Tokarz
Grażyna Borecz, Danuta Ratajczak, Kornelia Stemplewska
SEKCJA ŚRODOWISKOWA I
Kinga Kałuża, Bożena Śliwińska, Daniel Binias
PRACOWNICY SOCJALNI
Sylwia Bednorz, Maria Kmiecik, Barbara Stroba, Iwona Pełkowska
Kierownik Sekcji Środowiskowej I
Irena Rauk
Kierownik Działu Wsparcia i Realizacji Projekt. Maria Malinowska
Kierownik Sekcji Środowiskowej III
Teresa Bogacz - Popęda
Kierownik Sekcji Środowiskowej II
Alina Sychowicz
Izabela Rakoczy, Małgorzata Wojdyła, Aleksandra Gwóźdź
SEKCJA ŚRODOWISKOWA II
Katarzyna Kloc, Joanna Bukowska, Kornelia Łowicka, Izabela Szymanek
PRACOWNICY SOCJALNI
Agata Mrozik, Aneta Skawicka, Stanisława Brudek
Dział Dodatków Mieszkaniowych
Bożena Pilc, Joanna Zaremba, Grażyna Linek
Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych Agata Zimoląg
Dział Dodatków Energetycznych
Alicja Frącek, Agnieszka Zimnol
Dział Dodatków Mieszkaniowych
Aleksandra Czajka, Grzegorz Świętek,
Kierownik Działu Realizacji Świadczeń
Grażyna Skarłosz
Dział Realizacji Świadczeń
Karina Giemza, Żaneta Germuga, Katarzyna Gębska, Sylwia Holewa,
Anna Bukatowicz, Renata Kwaśny, Jolanta Kubiak, Beata Majchrzak
Kierownik Działu Świadczeń dla Rodzin
Sebastian Gajdzik
Zastępca Działu Świadczeń dla Rodzin
Bolesław Radecki
Dział Świadczeń dla Rodzin - przyj. wniosków Bibianna Dębicka, Małgorzata Gordala – Bogdan, Alina Synowiec
Sekretariat
Agnieszka Oraczewska Monika Odoj
Kierownik Działu Wspierania Rodziny
Wiesława Nowicka
i Systemu Pieczy Zastępczej
Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Bernadeta Antoniok, Sabina Nocoń, Marta Baros, Joanna Kaniewska
Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Aneta Korzekwa, Jolanta Stebel, Mirosława Kwietniewska, Iwona Kluba
Asystenci Rodziny
Łukasz Banduch, Agnieszka Dobias, Joanna Domagała, Elżbieta
Sujewicz, Barbara Mieleszczuk, Karina Morawiec, Klaudia Monkos
Małgorzata Zeh-Honysz
Koordynator Asystentów
Psycholog
Justyna Gołkowska
Biuro Realizacji Projektów
Halina Bulanda, Bogusława Radgowska - Wawreczko, Izabela
Barczewska, Aneta Dudek, Ewa Bogdańska, Katarzyna Czubak,
Aleksandra Domin, Marcin Pricel
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Numer
telefonu
wewnętrzny
324
354
332
334
321
395
311
306
374
340
353
355
303
329
373
372
370
330
371
377
338
327
331
336
323
319
376
375
316
312
312
322
328
348
342, 341
318, 315
343
364
301/fax 305
313
337, 382
314, 379
383
384
385
386, 387
388, 390

