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OD REDAKCJI 

Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Państwa ręce ostatni podwójny  

w tym roku  numer naszego czasopisma Chorzowskie Socialia. 

Na łamach niniejszego czasopisma zawsze skupiamy się na 

najważniejszych sprawach związanych z tematyką problemów 

społecznych Chorzowa. 

 W aktualnym numerze pragniemy m.in. zaprezentować chorzowski 

Dzienny Dom Senior+ oraz  przedstawić informacje na temat 

nowotworzonego Klubu Senior+, który od stycznia 2020 będzie 

funkcjonował w strukturach Centrum Pracy Socjalnej.  

W dalszym ciągu zachęcamy Państwa do przesyłania swoich 

artykułów na nasz adres mailowy. Tematyka artykułów winna 

dotyczyć problemów społecznych naszego miasta.  

Liczymy na dalszą dobrą współpracę oraz zaangażowanie  we 

współtworzeniu tego kwartalnika! 

Artykuły można przesyłać na adres mailowy: cps@opschorzow.pl. 

Życzymy miłej lektury oraz wszelkiego dobra na każdy dzień  

Nowego 2020 Roku ! 
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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących 

minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2020 Rok. 
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć 

wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań 
 

Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie 
oraz Redakcja czasopisma Chorzowskie Socialia  



Z cyklu o problemach społecznych Chorzowa 
____________________________________________________________ 

O wybranych formach aktywizacji społeczno-zawodowej 
 

Jednym z nowoczesnych zadań pomocy społecznej jest stosowanie aktywnych form w celu aktywizacji 

osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

Wykluczenie społeczne dotyczy wielu obszarów życia społecznego, a grupy zagrożone wykluczeniem 

społecznym określa się mianem słabego ryzyka. Skutkami wykluczenia dla osób zagrożonych może być 

deprywacja potrzeb, bezradność, osłabienie więzi, izolacja a nawet stygmatyzacja, rozpad więzi rodzinnych, 

osłabienie mechanizmu samokontroli oraz utrata poczucia tożsamości i celu w życiu. 

Chorzów jest miastem, w którym kumulują się liczne problemy społeczne, z których wyjątkowo 

dotkliwym jest problem bezrobocia, szczególnie długookresowego (Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych Chorzowa do 2030 roku) przy stopie bezrobocia wynoszącej 3,4% (stan na dzień 31.08.2019 

roku). W celu przeciwdziałania temu zjawisku, a także zjawisku wykluczenia społecznego podejmowane są 

działania mające na celu aktywizację społeczną i zawodową. Podstawową instytucją na terenie miasta, 

udzielającą wsparcia i pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej, który realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw, na mocy 

których przyznawane są świadczenia społeczne. Jest największą i najbardziej kompleksową instytucją mającą 

na celu wspieranie finansowe, rzeczowe oraz doradcze wszystkich osób przejściowo lub trwale znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek działa dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa socjalnego oraz 

pomocy tym, którzy jej potrzebują. Wiąże się to z faktem, że „pomoc społeczna jest instytucją polityki 

społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości” 

(Ustawa o pomocy społecznej, art. 2, ust. 1).  

Ośrodek realizuje dwa sztandarowe projekty aktywizacji zarówno społecznej jak i zawodowej  

a należą do nich: prace społecznie użyteczne organizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

oraz chorzowski Klub Integracji Społecznej. Wymienione instrumenty są koordynowane przez Centrum 

Pracy Socjalnej w Chorzowie.  

Klub Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną Ośrodka od 2006 roku. Głównymi zadaniami 

Klubu jest: reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale wykluczonych z rynku pracy,  

w szczególności bezdomnych, powracających z zakładów karnych, skazanych prawomocnym wyrokiem na 

prace społeczne - poprzez udział w szkoleniach, grupach wsparcia, spotkaniach z doradcą zawodowym, 

psychologiem oraz uczestnictwo w warsztatach umiejętności społecznych dla kobiet i mężczyzn. 

Podejmowane działania w Klubie mają na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa  

w życiu społecznym, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania oraz odbudowanie  

i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na otwartym rynku pracy. Jest to również 

miejsce udzielania wsparcia dla integrujących się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, 

miejsce samoorganizacji się jego członków, w celu podejmowania przez nich wspólnych inicjatyw  

i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej.  



Klub prowadzi zajęcia z zakresu: warsztatów umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego  

i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, treningu ekonomicznego, terapii psychologicznej oraz 

elementów warsztatów terapii zajęciowej. W czasie zajęć prowadzonych w Klubie uczestnicy uczą się 

elementarnych zasad społecznych: odpowiedzialności, współdziałania, współpracy w grupie, słuchania  

i rozmawiania z innymi ludźmi oraz punktualności. Zajęcia w formie warsztatów umiejętności społecznych 

obejmują m.in.: omówienie dynamiki różnych procesów społecznych, nabywanie umiejętności 

autoprezentacji, trening interpersonalny oraz ćwiczenia z komunikacji w zakresie: odzwierciedlania, 

słuchania i parafrazowania. Zajęcia z doradztwa zawodowego dostarczają wiedzę i umiejętności uczestnikom 

Klubu z zakresu: pisania CV i listów motywacyjnych, sposobów poszukiwania pracy, umiejętności  

w zakresie właściwego kształtowania swojego autowizerunku na otwartym rynku pracy oraz prowadzenia 

rozmów z potencjalnymi pracodawcami, a także zagadnień z zakresu uruchomienia i prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej. Natomiast zajęcia treningu ekonomicznego uczą: analizy budżetu domowego, 

sposobów pozyskiwania przychodów, racjonalnego planowania wydatków oraz unikania pułapek 

kredytowych, a także zapoznają uczestników z prawami konsumenta (Antończyk, s. 36-38). 

Efekty uczestnictwa w Klubie są wielokierunkowe i dotyczą: zwiększenia umiejętności poruszania się na 

rynku pracy; podniesienia motywacji do aktywnego poszukiwania pracy; rozwinięcia umiejętności 

komunikacji interpersonalnych i określenia właściwych preferencji zawodowych; wzrostu poczucia własnej 

wartości i pewności siebie; rozwinięcia umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcą i prezentacji siebie, 

jako potencjalnego pracownika; zwiększenia odpowiedzialności za własne decyzje oraz wzrostu 

samodzielności w działaniu czy zmniejszenia izolacji społecznej. 

Klub Integracji Społecznej jest otwarty na potrzeby środowiska lokalnego. Prowadzi swoją działalność 

zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, dostosowując metody pracy do poszczególnych kategorii klientów, 

zaliczonych do grup ryzyka. Osoby te najczęściej podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją 

sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, a przez to 

nie uczestniczą w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Dla uczestników Klubu bardzo ważnym 

elementem jest wspieranie ich dalszego funkcjonowania po zakończeniu zajęć. Dla niektórych stworzono 

grupę wsparcia, która z czasem przekształciła się w grupę samopomocową. Uczestnicy spotykają się raz              

w tygodniu, dzieląc się swoimi problemami i udzielając sobie wzajemnie wsparcia. W 2018 roku 

zrealizowano 4 edycje Klubu dla osób z problemem alkoholowym, dla osób niepełnosprawnych oraz 

długotrwale bezrobotnych. W zajęciach Klubu oraz w innych formach organizowanych w jego ramach (np. 

Programie Aktywizacja i Integracja, Punkcie Poradnictwa Zawodowego oraz różnego rodzaju grupach itp.) 

uczestniczyło 421 osób. 

Inną formą aktywizacji w tym szczególnie aktywizacji zawodowej są prace społecznie użyteczne. Prace 

społecznie użyteczne są szczególną formą środowiskowego wsparcia, na które kierowani są klienci pomocy 

społecznej. Prace wykonywane są przez bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, osoby wykonujące te prace 

zachowują nadal status osoby bezrobotnej, z tego też tytułu objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Organizatorem prac na terenie Chorzowa od kwietnia 2006 roku jest także Ośrodek Pomocy Społecznej, 

współpracujący w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy. Skierowanie osoby do wykonywania prac 

społecznie użytecznych odbywa się przy pomocy kontraktu socjalnego, który ma formę umowy pomiędzy 



klientem a pracownikiem socjalnym. Kontrakt socjalny jest podstawowym narzędziem aktywizującym  

w pracy socjalnej i w aktywnym podejściu do osób bezrobotnych w pomocy społecznej szczególnie  

z obowiązkiem współpracy (Ustawa o pomocy społecznej, art. 4) i warunkowaniem pomocy (Ustawa  

o pomocy społecznej, art. 11, ust. 2), który ściśle powiązany jest z działaniami w celu aktywizacji 

zawodowej. Stanowi on skuteczne narzędzie do wspomagania bezrobotnego, który łączy integrację społeczną 

z integracją zawodową. 

Prace społecznie użyteczne obejmują w większości proste, niewymagające specjalnych kwalifikacji prace, 

które wykonywane są głównie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, szkołach różnych 

szczebli, przedszkolach, zakładach komunalnych, stowarzyszeniach oraz innych instytucjach działających na 

rzecz społeczności lokalnej. Wymiar czasu pracy w przypadku tych prac wynosi maksymalnie 10 godzin 

tygodniowo, jednak nie więcej niż 40 godzin miesięcznie. Świadczenie z tytułu wykonywania prac wynosi 

obecnie 8,50 zł. za 1 przepracowaną godzinę i jest okresowo waloryzowane. Wszelkie czynności 

wykonywane w ramach prac społecznie użytecznych skierowane są na rzecz poprawy warunków życia 

mieszkańców Chorzowa ze szczególnym uwzględnieniem grup osób najbardziej potrzebujących pomocy  

i wsparcia. Organizacja prac społecznie użyteczne umożliwia aktywizację osób długotrwale bezrobotnych. 

Wpływa na zmniejszenie skali bezrobocia na terenie miasta oraz ogranicza społeczne skutki tego zjawiska. 

Prace te umożliwiają osobom bezrobotnym bezpieczny powrót na rynek pracy i osiągnięcie własnego 

dochodu, co ma istotny wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej osób i rodzin. Ponadto stwarzają osobom 

biorącym w nich udział możliwość samorealizacji i samoakceptacji.  

Realizacja tych prac ma również wymiar społeczny. Umożliwia bowiem instytucjom zatrudniającym 

bezrobotnych na dokonanie szeregu prac porządkowych, adaptacyjnych, remontowych oraz związanych  

z bieżącą działalnością, których wcześniej nie były w stanie przeprowadzić z uwagi na braki kadrowe. 

Pozwala też stworzyć nowy wizerunek osoby bezrobotnej, korzystającej jednocześnie z pomocy społecznej. 

Społeczeństwo nie postrzega już tych osób jedynie w wymiarze biorców, ale też niosących pomoc innym 

(Antończyk, s. 39-40). W 2018 roku w przedmiotowych pracach wzięło udział 197 osób. 

Efektywność podejmowanych działań w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej szczególnie przez 

chorzowski Ośrodek Pomocy Społecznej wobec osób bezrobotnych być może nie jest w pełni zadawalająca, 

ale biorąc pod uwagę specyfikę beneficjentów omówionych programów należy uznać, że przynosi ona 

określone, wymierne korzyści przynajmniej w odniesieniu do części jej uczestników. 

Osoby chętne do wzięcia udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej lub pracach społecznie 

użytecznych zapraszamy do Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2. Zapraszamy także do 

skorzystania z Punktu Poradnictwa Zawodowego działającego w CPS. Więcej informacji na stronie: 

www.cps-chorzow.pl  
 

Całość artykułu: O wybranych formach aktywizacji społeczno-zawodowej w Chorzowie, [w:] Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne, 
red. M. Piegza, tom XV, Chorzów 2017, s. 54-59 
 

Bibliografia: (1) Antończyk B., Klub Integracji Społecznej i prace społecznie użyteczne realizowane w Chorzowie, [w:] Dobre praktyki 
w projektach realizowanych przez instytucje pomocy społecznej województwa śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, red. ROPS WS, Katowice 2010; (2) Strategia rozwiązywania problemów społecznych 
Chorzowa do 2030 roku. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Chorzów Nr VI/50/15 z dnia 26 lutego 2015; (3) Ustawa z dnia 12 marca 2004 
roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. poz. 593 wraz z późn. zm.). 
 
 
 



Z cyklu rozmowa z … 
____________________________________________________________ 
  Rozmowa z Panem Jerzym Kędziorą - Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie.  
 
Jakie działania podejmowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie w celu aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych? 
  

Aktualnie Urząd realizuje klika projektów skierowanych do osób bezrobotnych. Jest to między innymi 

projekt skierowany do osób młodych do 30 roku życia finansowany z Programu Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój oraz do osób długotrwale bezrobotnych, po 50 roku życia, niepełnosprawnych, z niskimi 

kwalifikacjami, który finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020. Projekty przewidują nabywanie nowych kompetencji poprzez odbywanie staży, podnoszenie 

kompetencji i kwalifikacji poprzez szkolenia, finansowanie prac interwencyjnych, finansowanie doposażeń 

stanowisk pracy oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Te projekty będą 

kontynuowane w 2020 roku.  

Ponadto kontynuowana jest realizacja projektu „50 na PLUS – rewitalizacja społeczna w Chorzowie” 

Poddziałanie 7.1.1. ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt 

skierowany jest do osób bezrobotnych po 50 roku życia zamieszkujących podobszary rewitalizowane Miasta 

Chorzów. Jest częścią Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wpisuje się również w Lokalny Program Rewitalizacji 

Chorzowa 2023. W czasie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji w strukturze miasta wyłonione 

zostały obszary, w których następuje koncentracja depopulacji, ubóstwa, wykluczenia społecznego, 

bezrobocia, niskiego poziomu bezpieczeństwa publicznego, problemów urbanistycznych oraz terenów 

zdegradowanych i poprzemysłowych. Natomiast diagnoza przeprowadzona przez PUP Chorzów dotycząca 

struktury osób bezrobotnych wykazała, że grupą w największym stopniu wymagającą wsparcia są osoby 

bezrobotne po 50 roku życia. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci poradnictwem zawodowym  

i Indywidualnym Planem Działania, pośrednictwem pracy, część uczestników skorzysta z sześciomie-

sięcznych staży oraz z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.  

Zmiany na rynku spowodowały m.in. sytuację, w której szansę na podjęcie pracy mają osoby pozostające 

dotychczas na marginesie rynku pracy, w tym osoby powyżej 50 roku życia, spotykające się często  

z dyskryminacją pracodawców ze względu na wiek. Osoby te bardzo często okazują się cennymi 

pracownikami z wieloma zaletami, takimi jak doświadczenie zawodowe, umiejętność dobrej oceny skutków, 

lojalność, motywacja, dyspozycyjność, odpowiedzialność, stabilność emocjonalna. W celu zachęcenia 

pracodawców do zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia, łamania stereotypów w postrzeganiu osób 

starszych, a także udzielania pomocy w zatrudnieniu osobom w wieku 50+ w pracy Urząd podejmował  

w 2019 roku szereg inicjatyw m.in.: 

 prowadził kampanię informacyjną na temat korzyści wynikających z zatrudnienia osób 50+; 

 prowadził współpracę z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej Subregionu Centralno 

Wschodniego, który obejmował m.in. miasto Chorzów, w celu promocji możliwości podjęcia pracy 

w ekonomii społecznej; 

 zorganizował targi pracy dla seniorów. 

Dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy zorganizowane były w tym roku trzy edycje Programu 

Aktywizacja i Integracja we współpracy z OPS Chorzów. Program obejmuje działania z zakresu aktywizacji 

zawodowej (prace społecznie użyteczne) oraz zajęcia z zakresu integracji społecznej (warsztaty umiejętności 

społecznych, poradnictwo specjalistyczne z zakresu profilaktyki uzależnień, warsztaty umiejętności 



zawodowych, indywidualne poradnictwo zawodowe). Ostatnia edycja Programu w tym roku zakończyła się 

pod koniec października.  

Oczywiście cały czas realizujemy również programy aktywizacyjne finansowane z Funduszu Pracy, które 

obejmują różne formy pomocy dla osób bezrobotnych. 

 

Co to jest metoda case management i czy jest ona stosowana w Powiatowym Urzędzie Pracy                   
w Chorzowie? 
 

Metoda case management (zarządzanie przypadkiem) jest metodą pracy z niepełnosprawnymi klientami 

publicznych służb zatrudnienia ale może być też wykorzystana w pracy z innymi osobami bezrobotnymi 

wymagającymi kompleksowego wsparcia na rynku pracy. Metoda najlepiej sprawdza się w przypadku osób 

w trudnej sytuacji życiowej i zmagających się z kilkoma problemami jednocześnie. Może to być np. 

niepełnosprawność, długotrwały brak pracy, zła sytuacja materialna, izolacja społeczna. Metoda kładzie 

nacisk na podejmowanie kompleksowych działań i współpracę różnych instytucji.  

Zgodnie z założeniami tej metody w pierwszej kolejności udzielenie jest wsparcia w poukładaniu swojego 

życia, by następnie odpowiednio zmotywować klienta do poszukiwania pracy zarobkowej dostosowanej do 

posiadanych kwalifikacji.  

Metoda jest wykorzystywana przez naszych doradców zawodowych od 2015 roku, kiedy Urząd brał 

udział w projekcie realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach współpracy 

ponadnarodowej pod nazwą „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom 

niepełnosprawnym”. Partnerem w projekcie była HOCHSCHULE DER BENDESAGENTUR FÜR ARBEIT 

w Mannheim. Celem projektu była adaptacja do polskich warunków elementów niemieckiej metody Case 

Menagment oraz jej zaimplementowanie. 

 
Jak ocenia Pan skuteczność programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych? 
 

Efektywność zatrudnieniowa działań urzędów pracy jest od kilku lat oceniana przez Ministerstwo 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Za uzyskanie najwyższej skuteczności działań aktywizacyjnych 

podejmowanych wobec osób bezrobotnych przyznawane są wyróżnienia i nagrody. Wśród nagrodzonych 

znalazł się również nasz Urząd. W 2017 roku otrzymaliśmy nagrodę specjalną Ministerstwa Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej za wysoką skuteczność działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób 

bezrobotnych w 2016 roku. W 2018 roku nagrodę specjalną Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej za działania skierowane do osób w wieku powyżej 50 roku życia oraz osób długotrwale 

bezrobotnych w roku 2017. Pod uwagę brano również osiągnięty przez Urząd wysoki wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej – 85,5%, który był wyższy od średniej krajowej – 82%. 

Ponadto w tym roku i w roku ubiegłym Urząd otrzymał wyróżnienie w konkursie „Lider Aktywizacji 

Osób Młodych" organizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM  w Warszawie. 

Celem konkursu było wyłonienie  instytucji rynku pracy, które do swojej praktyki włączają niestandardowe 

działania przyjazne najmłodszym klientom. Nagrodzone zostały dotychczasowe działania Urzędu w zakresie 

preorientacji zawodowej skierowane  do młodzieży szkolnej. 

Dziękujemy za rozmowę! 

 
 



O projektach, programach realizowanych przez chorzowski OPS 
____________________________________________________________ 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie od stycznia 2020 roku będzie realizował projekt Klub 

SENIOR+ w Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2. 

Klub Senior + w Chorzowie będzie  miejscem wsparcia dla seniorów w rozumieniu przepisu art. 51 ust. 4 

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Głównym celem Klubu Senior+  

w Chorzowie będzie aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności 

lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów. 

Klub Seniora będzie realizował m.in. następujące zadania: 

➢ organizowanie dla uczestników Klubu atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, poprzez 

stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni tzw. spotkania towarzyskie; 

➢ organizowanie wyjść do kina, teatru, na basen; 

➢ organizowanie zajęć ruchowych, gimnastycznych; 

➢ organizowanie spotkań z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki, z poezją, muzyką; 

➢ organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami służby zdrowia w celu przybliżenia 

schorzeń wieku senioralnego, jak im zapobiegać, a jak leczyć; 

➢ organizowanie warsztatów informacyjnych z przedstawicielami różnych służb z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, dietetyki, zagrożeń pożarowych, zatruć czadem itp.; 

➢ organizowanie spotkań z funkcjonariuszami Policji w celu podniesienia świadomości uczestników  

w zakresie oszustw i przestępstw popełnianych  na osobach starszych; 

➢ wypoczynek i relaks z dala od trosk i kłopotów dnia codziennego; 

➢ aktywna współpraca z innymi grupami i stowarzyszeniami; 

➢ organizowanie zajęć rozwijających zdolności manualne i artystyczne; robótki ręczne, warsztaty 

kulinarne, plastyczne, zajęcia komputerowe, itp.; 

➢ integracja międzypokoleniowa; 

➢ organizowanie spotkań okolicznościowych. 

Bliższych informacji dotyczących Klubu Senior+ można uzyskać w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej  

w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2 lub pod numerem telefonu 32 241-26-46. 

____________________________________________________________ 
    Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych 

____________________________________________________________ 
DZIENNY DOM SENIOR+  

 

„Wrażliwość na osoby starsze jest istotną cechą cywilizacji. Cywilizacja będzie się rozwijała, jeśli potrafi 
szanować rozsądek, mądrość osób starszych” [papież Franciszek] 

 

Owa wrażliwość na potrzeby seniorów, a dalej ich aktywizacja oraz wsparcie ich rodzin jest nadrzędną 

misją Dziennego Domu Senior+ Caritas Archidiecezji Katowickiej, mającego swoją siedzibę przy  

ul. Skrajnej 2a w Chorzowie. Patronem tego miejsca jest święty Florian, wszak Ośrodek nosi jego imię. 

Historia tego miejsca sięga 2007 roku, kiedy ks. Krzysztof Bąk ówczesny dyrektor katowickiej Caritas we 

współpracy z ks. proboszczem Piotrem Machoniem, powołali do istnienia Dzienny Dom Pomocy Społecznej. 

Dyrektor Ośrodka Święty Florian Pan Krzysztof Kołodziej wraz z ówczesnym kierownikiem ś.p. Jacentym 

Krzysteczko oraz pierwszymi pracownikami i podopiecznymi, tworzyli zręby tamtej społeczności. 



Dwanaście lat pracy dla wspólnego dobra połączyła seniorów oraz pracowników. Ci, którzy odeszli pozostali 

w naszej pamięci oraz na kartach kronik i zdjęciach. 

Dziś w Dziennym Domu realizuje się Program Senior+ oraz ASOS edycja 2019. Powyższe inicjatywy 

sprzyjają aktywizacji seniorów w sferze społecznej, aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalno - 

oświatowej i sportowo - rekreacyjnej. Oferta jest skierowana do nieaktywnych zawodowo chorzowskich 

seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia. Placówka zapewnia 35 miejsc dla podopiecznych spotykających się 

we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Podczas pobytu seniorzy korzystają z posiłków 

(śniadania, kawa z drobnym poczęstunkiem, obiad) oraz z zaplecza sanitarnego (kąpiel, pranie, prasowanie). 

Realizacja zadania publicznego w ramach Programu Senior+ w widoczny sposób przyczyniła się do 

zwiększenia aktywności oraz podniesienia jakości życia osób starszych, często samotnych, obciążonych 

niepełnosprawnością, ubogich czy niezaradnych życiowo. Bogata oferta jest dostosowana do indywidualnych 

i bieżących potrzeb uczestników, a aktywizacja podopiecznych odbywa się przez odpowiednio dobrany 

repertuar zajęć z zakresu różnych form terapii zajęciowej. Seniorzy uczestniczą w zajęciach plastycznych, 

kulinarnych, ogrodniczych, rzeźbiarskich, filmowo - czytelniczych, florystycznych, relaksacyjnych, 

regionalnych, pamięciowych, integracyjnych, teatralnych, wokalnych, tanecznych, katechetycznych oraz 

sportowo - rekreacyjnych. Wachlarz tej oferty obejmuje również rehabilitację ruchową uwzględniającą 

kinezyterapię, fizykoterapię oraz masaż leczniczy. W upływającym roku zrealizowano 6 wycieczek 

autokarowych oraz sporo wyjazdów o charakterze lokalnym, z wykorzystaniem usług komunikacji miejskiej.  

 Kierowanie do Dziennego Domu Senior+ następuje na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, 

z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest wywiad środowiskowy oraz 

decyzja administracyjna. Osoby zainteresowane - zarówno seniorzy, jak i ich bliscy proszeni są o kontakt  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chorzowie lub bezpośrednio z Dziennym Domem Senior+. Zasady 

odpłatności reguluje uchwała Rady Miasta Chorzów. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 

telefonu 32 247-32-56 lub 533-831-002, do czego serdecznie zachęcam.  

(opracowanie: Izabela Knop - kierownik Dziennego Domu Senior+) 

 

   
Foto: uczestnicy zajęć Dziennego Domu SENIOR+. 
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DOM POBYTU DZIENNEGO dla osób z zaburzeniami otępiennymi w tym 
dotkniętych Chorobą Alzheimera 

 
Dom Pobytu Dziennego (DPD) dla Osób z Zaburzeniami Otępiennymi w tym dotkniętych Chorobą 

Alzheimera funkcjonuje w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia 

Psychicznego w Chorzowie. DPD mieści się w budynku Centrum Inicjatyw Społecznych przy ulicy 3 Maja 

18, od września 2011 roku. 

Proponowana oferta terapeutyczna dla osób uczestniczących w zajęciach DPD to terapia zajęciowa,  

treningi pamięci, koncentracji, orientacji w rzeczywistości, warsztat biograficzny z elementami biblioterapii  

i wiele innych. Celem prowadzonych zajęć jest spowolnienie procesów chorobowych, odzyskanie częściowej 

sprawności poznawczej, integracja społeczna, zwiększenie aktywności codziennego życia i rozwój jego 

jakości. W ośrodku docelowo może korzystać z pomocy 15 osób, warsztaty odbywają się od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7.00 - 15.00. 

Zajęcia w DPD prowadzone są przez wykwalifikowany personel: lekarzy psychiatrów, psychologów, 

pedagogów, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutę i opiekunów. Lekarze psychiatrzy służą swoją wiedzą, 

doświadczeniem prowadząc zajęcia nie tylko z osobami chorującymi ale również ich rodzinami. 

Zapraszamy do kontaktu: 

 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie, 

ul. Karpacka 20, nr tel.: (32) 2463618; 

 Dom Pobytu Dziennego dla Osób z Zaburzeniami Otępiennymi w tym dotkniętych  Chorobą 

Alzheimera, w budynku Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. 3 Maja 18, nr tel.: (32) 7334498. 

 Zapraszamy również na naszą stronę internetową gdzie można zapoznać się z naszym ośrodkiem 

między innymi poprzez wirtualny spacer: www.sdschorzow.pl 

(opracowanie: mgr Beata Jonek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy) 

____________________________________________________________ 

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! 



Informacja Działu Dodatków Mieszkaniowych OPS w Chorzowie 

____________________________________________________________ 
Masz niskie dochody - problem z uiszczaniem opłat za mieszkanie? Możesz ubiegać się o dodatek mieszkaniowy 
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i ma na celu dofinansowanie do wydatków 
mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych 
przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych. O przyznanie dodatku może ubiegać się osoba posiadająca tytuł prawny do 
mieszkania, spełniająca kryteria  powierzchniowe i dochodowe. 
KRYTERIUM POWIERZCHNIOWE 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza odpowiednio: 

Liczba osób w gospodarstwie domowym/ 
powierzchnia użytkowa mieszkania 

Liczba osób w gospodarstwie domowym/ 
powierzchnia użytkowa mieszkania (dot. osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim) 
1 45,5 m2 1 65,0 m2 
2 52,0 m2 2 71,5 m2 
3 58,5 m2 3 78,0 m2 
4 71,5 m2 4 91,0 m2 
5 84,5 m2 5 104,0 m2 
6 91,0 m2 6 110,5 m2 
7 97,5 m2 7 117,0 m2 
8 104,0 m2 8 123,5 m2 

KRYTERIUM DOCHODOWE 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 
trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej 
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj.1925 zł i 125% w gospodarstwie wieloosobowym tj.1375 zł. 
WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO 
Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od wysokości wydatków, 
ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu. 
Ustawa przyjmuje, że gospodarstwo domowe przeznacza na opłaty za lokal mieszkalny: 

 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym, 
 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym, 
 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym. 

Jeżeli średni miesięczny dochód, jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym  
i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się 
wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości: 

 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym, 
 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym, 
 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym. 

resztę opłat za lokal mieszkalny może pokryć dodatek mieszkaniowy. 
Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną 
powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza 
lub równa normatywnej powierzchni. Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym  
nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku 
mieszkaniowego, zalicza się wydatki, które  obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy. 
WYPŁATA DODATKU MIESZKANIOWEGO 
Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku i  wypłaca 
w terminie do 10-go każdego miesiąca z góry zarządcy nieruchomości. 
 

W celu uzyskania dodatku mieszkaniowego należy: 
1. Pobrać druki w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19 (pok.112) lub na stronie internetowej OPS 
(http://www.opschorzow.pl/dodatki-mieszkaniowe/pliki-do-pobrania). 
2. Potwierdzić wniosek oraz załącznik do wniosku u zarządcy nieruchomości. 
3. Wypełnić deklarację o dochodach. 
4. Złożyć wniosek wraz z załącznikami  w siedzibie OPS (pok. 205) oraz przedłożyć dokument potwierdzający tytuł prawny 
do lokalu i dokumenty potwierdzające uzyskany dochód  w ostatnich 3 miesiącach przed datą złożenia wniosku (m.in. - 
zaświadczenie o dochodach od pracodawcy, zaświadczenie o praktykach płatnych szkół zawodowych lub uczelni wyższych, 
informacje  
o stypendiach, decyzje emerytalne/ rentowe lub zaświadczenia z ZUS, wyrok sądu zasądzający alimenty). 
Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

(opracowanie: mgr Agata Zimoląg – Kierownik Działu Dodatków Czynszowy OPS w Chorzowie) 
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