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OD REDAKCJI

Co w numerze?

Po kilkumiesięcznej przerwie nasze czasopismo powraca na nowo!
Oddajemy w Wasze ręce podwójny 13-14 numer naszego kwartalnika.

 Z cyklu o problemach społecznych
Chorzowa O problemie starości - str. 2
 Z cyklu rozmowa z … - str. 5

Mamy nadzieję, że nie zapomnieliście o nas.
W tym numerze poruszamy problem starości, prezentujemy

 Prezentacja chorzowskich instytucji

działalność nowopowstałego Klubu Senior+, przedstawiamy sposoby

pomocowych - Centrum Integracji

jak radzić sobie ze stresem w okresie walki z koronawirusem.
Nie zabraknie też wywiadu, tym razem z cyklu rozmowa z… na pytania odpowiedzi udzieli Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Międzypokoleniowej - str. 9
 Jak sobie radzić ze stresem w okresie
epidemii - kilka refleksji psychologa str. 10

Pani Bożena Antończyk.
Przy tej okazji chcielibyśmy zachęcić Was do współtworzenia naszego
czasopisma. Tematyka artykułów winna dotyczyć problemów
społecznych naszego miasta. Liczymy na dalszą dobrą współpracę.

 Zaproszenie na warsztaty muzyczne str. 11
 Informacja Działu Świadczeń dla Rodzin
OPS w Chorzowie - str. 12

Artykuły można przesyłać na adres mailowy: cps@opschorzow.pl
Życzymy miłej lektury oraz dużo zdrowia!
Zespół Centrum Pracy Socjalnej
„Najpiękniejsze jest to, co przed nami, co nam przyjdzie dopiero przeżyć”. (J. Kaczmarek)

PODZIĘKOWANIA dla Pani BOŻENY ANTOŃCZYK - Dyrektora OPS w Chorzowie
Po wielu latach pracy zawodowej odchodzi Pani na wypracowaną, a zatem zasłużoną emeryturę.
Z tej okazji pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej mają zaszczyt serdecznie podziękować Pani za
pracę zawodową w naszym Ośrodku. Przede wszystkim dziękujemy za pomoc, wsparcie, dobrą radę,
za wszystkie dni, które razem przeżyliśmy w ciągu wieloletniej współpracy.
Praca blisko ludzi, związana z rozwiązywaniem ich bieżących problemów, jest bardzo ważna, choć nie
zawsze łatwa. Dziękujemy Pani za lata pracy na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Gratulujemy
wielu zawodowych sukcesów i życzymy samych pogodnych oraz radosnych chwil na dalszym etapie
życia. Mamy nadzieję na miłe wspomnienia!

Pracownicy i Kierownicy OPS w Chorzowie oraz Redakcja czasopisma Chorzowskie Socialia
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Z cyklu o problemach społecznych Chorzowa
____________________________________________________________
O problemie starości
Gdy człowiek się starzeje, choćby los rzucał nim po całym świecie, musi mieć gdzieś miejsce, które jest dla
niego prawdziwym domem, bo nawet wędrowny ptak ma jedno miejsce, do którego zdąża.
(Hans Christian Andersen)
Starość i co dalej ...
Pojęcia starość i starzenie się można rozważać na dwa sposoby – w aspekcie jednostkowym oraz jako
zjawiska dotyczące zbiorowości tych jednostek, tj. społeczeństwa danego regionu, kraju, części świata.
W aspekcie jednostkowym starość jest zjawiskiem biologicznym składającym się na cykl życia ludzkiego
(Zych, 2004). Według Kirkwooda, starzenie się jest procesem postępującego upośledzenia funkcji życiowych
organizmu oraz utratą zdolności adaptacyjnych do zmian środowiskowych wraz ze zwiększającym się
prawdopodobieństwem zgonu (Kirkwood, 1996). Na ogół nieuniknionym etapem procesu starzenia się jest
stan określany jako starość. Starzenie się, zgodnie z przyjętym w literaturze psychogerontologicznej
określeniem, oznacza pewien proces i ma charakter dynamiczny, podczas gdy starość jako stan ma charakter
statyczny (Porzych, Kędziora-Kornatowska i in.2004).
Starość powszechnie określana jest jako jesień życia, druga młodość, złoty wiek życia czy trzeci wiek.
Jest to ostatni etap życia człowieka, etap nieunikniony, którego doświadczy lub doświadcza każdy, którego
życie nie zostanie w tragiczny sposób przerwane w młodości. Jest to czas, który przebiega bardzo różnie
u różnych ludzi – odcieni starości jest tak wiele, jak wiele jest ludzkich historii.
Starość jest wynikiem końcowym starzenia się, które jest procesem ciągłym, zachodzącym już od momentu
urodzenia się człowieka. Jej przebieg zależy zarówno od czynników genetycznych, jak i od sposobu oraz
warunków życia danej osoby.
Etapy starości
Światowa Organizacja Zdrowia dzieli starość na 3 etapy:
 60 -75 lat – wiek podeszły, tzw. wczesna starość
 75 - 90 lat – wiek starszy, tzw. późna starość
 90+ – wiek sędziwy, tzw. długowieczność
Kolejne etapy charakteryzują się pogłębieniem objawów starzenia się fizjologicznego (cielesnego)
i psychicznego: stopniowe ograniczenie sprawności psychofizycznej i samodzielności; ograniczenie
możliwości adaptacji społecznej – tzw. starzenie społeczne; nasilenie się zależności od innych.
Starość w Polsce - trochę statystyki
W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować nasilający się proces starzenia się społeczeństwa.
Udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski systematycznie rośnie. Na koniec 2018 r. osoby
w wieku 60 lat i więcej stanowiły w Polsce blisko 25% ogółu mieszkańców, podczas gdy w roku 2010
wskaźnik ten kształtował się na poziomie 19,6%. W strukturze osób starszych dominowały osoby względnie
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najmłodsze (w grupie wieku 60 - 64 lata), udział pozostałych grup był wraz ze wzrostem wieku niższy.
Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ukształtuje się na
poziomie 10,8 mln osób, a w 2050 r. – 13,7 mln. Ludność w tym wieku stanowić będzie w 2050 r. około
40% społeczeństwa (zob. Sytuacja osób starszych w Polsce).
Starość w Chorzowie - trochę statystyki
Chorzów to miasto wyraźnie starzejące się - ponad 21% mieszkańców jest w wieku powyżej 60 roku
życia i liczba ta stale rośnie. Udział osób starszych wśród ludności Chorzowa jest jednym z najwyższych
w województwie śląskim. W stosunku do średniej krajowej Chorzów także wyróżnia się niekorzystnie.
Natomiast tak jak wszędzie zauważalna jest w tej grupie zdecydowana przewaga kobiet. Średnia długość
życia na Śląsku wynosi 77,5 roku dla kobiet i 68,8 lat dla mężczyzn, co znajduje swe odbicie w strukturze
świadczeniobiorców usług opiekuńczych (zob. Strategia Rozw. Probl. Społ. Chorzowa).
Przy wzrastającej liczbie seniorów warto pomyśleć o starości i sposobach na cieszenie się życiem bez
względu na upływ czasu. O tym, jak zagospodarować potencjał doświadczenia i wiedzy tych, którzy są
nośnikami tego. Rodzi się pytanie w jaki sposób można poprawić jakość życia starszych, jak zwiększyć
aktywność osób starszych w życiu społecznym, jaki znaleźć sposób na to, by dobrze się zestarzeć?
W Chorzowie funkcjonują placówki, instytucje, organizacje pozarządowe, które realizują rozmaite
działania pomocowe i wspierające na rzecz najstarszych mieszkańców. Seniorzy mają możliwość korzystania
z wielu programów aktywizujących. Warto zaznaczyć, że aktywność osób starszych w istotny sposób łączy
się z potrzebami: rozwoju osobistego, poczucia własnej wartości, przynależności, realizowania planów
życiowych, przystosowania do zmieniających się warunków oraz oczekiwań społecznych i własnych
możliwości. Rodzaj aktywności jest uzależniony nie tylko od indywidualnych preferencji, stanu zdrowia,
posiadanego zasobu umiejętności społecznych, ale też w dużej mierze odzwierciedla kontekst społeczny
wymiarów ludzkiego działania (por. Błaszczuk, Rynkowska, 2014).
W naszym mieście od stycznia 2020 funkcjonuje KLUB SENIOR+, który powstał w ramach
dofinansowania z MRPiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Klub Senior+
działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. W wyniku realizacji zadania powstało miejsce spotkań dla
15 seniorów, tj. osób w wieku 60+ zarówno kobiet jak i mężczyzn, nieaktywnych zawodowo. Nowopowstały
Klub Senior+ funkcjonuje jako ośrodek wsparcia w rozumieniu klubu samopomocy, który umożliwia
seniorom korzystanie z szerokiej i kompleksowej oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym z oferty
prozdrowotnej, kulturalnej i rekreacyjnej. Siedziba Klubu Senior+ mieści się w budynku Centrum Pracy
Socjalnej w Chorzowie przy ul. Kasprowicza 2 (II piętro z dostępem do windy). Główne zadanie Klubu to
zapewnienie bezpiecznego i spokojnego miejsca dla spędzania wolnego czasu. Uczestnicy Klubu Senior+
mogą odpoczywać i realizować swoje pasje. Zaspokojenie w/w potrzeb wpływa na zminimalizowanie
poczucia marginalizacji społecznej, samotności oraz poprawia samoocenę seniorów. Klub jest czynny 3 razy
w tygodniu w: poniedziałki, środy i piątki w godz. od 9.00 do 13.00.
Seniorzy mają do dyspozycji salę wyposażoną w meble wypoczynkowe, sprzęt audiowizualny i stoły do
zajęć terapeutycznych, a także szafy i szafki do przechowywania materiałów. Do dyspozycji uczestników
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zajęć klubowych przygotowano aneks kuchenny z wyposażeniem, szatnię i pomieszczenia sanitarne. Zajęcia
skierowane są do seniorów, zgodnie z ich zainteresowaniami i preferencjami, a poziom aktywności jest
dostosowany do ich możliwości. Zajęcia, które odbywają się w Klubie Senior+ to m.in.: muzykoterapia,
biblioterapia,

zajęcia

kulturalno-oświatowe,

zajęcia

edukacyjne,

zajęcia

kulinarne,

zajęcia

integracyjno-aktywizujące. Seniorzy swój czas mogą spędzać korzystając z gier planszowych, warcabów,
szachów, kart do gry, bilarda holenderskiego. Podczas zajęć seniorzy mają zapewniony poczęstunek.
W ramach Klubu Senior+ prowadzone są warsztaty z terapeutą zajęciowym, odbywają się także spotkania
ze specjalistą z zakresu dietetyki, pielęgniarstwa, fizjoterapii i ratownictwa medycznego. Uczestnicy Klubu
Senior+ mają także możliwość skorzystania z indywidualnej porady prawnej w ramach Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej i wsparcia psychologa zatrudnionego w Punkcie Poradnictwa Zawodowego działającego przy
Centrum Pracy Socjalnej.
W Klubie Senior+ uczestnicy mają możliwość podtrzymywania więzi międzyludzkich, co zapobiega
odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej. Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem
i nad decyzjami, które ich dotyczą. A społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się
swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach w Klubie Senior+. Bliższych informacji można uzyskać
w siedzibie CPS Chorzów, ul. Kasprowicza 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 lub
pod numerem telefonu 32 241 26 46.

Foto: Nowopowstały Klub Senior+ oraz uroczyste otwarcie Klubu Senior+ w dniu 06.02.2020 roku
Bibliografia: (1) Kirkwood T. B. (1996), Human Senescence, „BioEssay” 18 (12); (2) Błaszczuk K., Rynkowska D. (2014), Wybrane problemy
zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej, Białystok; (3) Porzych K., Kędziora-Kornatowska K., Porzych M. (2014), Psychologiczne
aspekty starzenia się i starości, „Gerontologia Polska” nr 12 (4); (4) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Chorzowa; (5) Sytuacja
osób starszych w Polsce w 2018 roku. GUS Warszawa, Białystok 2020; (6) Zych A. (2004), Modernizacja rozwoju - wyzwaniem dla gerontologii
edukacyjnej, „Gerontologia Polska” nr 12 (3).
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Z cyklu rozmowa z …
____________________________________________________________
Rozmowa z Panią Bożeną ANTOŃCZYK - Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Jaką rolę, funkcję i jakie zadania powinna pełnić współczesna pomoc społeczna oraz jakie Pani
zdaniem powinna wykorzystywać instrumenty?
Pomoc społeczna to dziedzina o interdyscyplinarnym charakterze. Jej cel określony został w art. ustawy
o pomocy społecznej jako „umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości".
Współcześnie funkcjonujące modele pomocy społecznej doczekały się wielu krytycznych opinii. Rola
pracownika socjalnego została sprowadzona do pozycji urzędnika przyznającego zasiłki pieniężne
w sytuacjach przewidzianych ustawą. A przecież pracownik socjalny jest przygotowywany do pracy
socjalnej, w której świadczenia pieniężne powinny być tylko jednym z elementów wspierających rodzinę
w trakcie procesu usamodzielniania. Skuteczną pomoc społeczną mogą zapewnić jedynie skonsolidowane
działania instytucji wszystkich sektorów tj. rządowego, samorządowego i pozarządowego. Współczesny
system pomocy społecznej realizowany przez pracowników socjalnych, ma często charakter destrukcyjny zamiast rzeczywistej pomocy i wsparcia, osoby i rodziny są uzależniane od systemu. Badania dowodzą, że
żaden z uczestników systemu nie jest zadowolony z jego funkcjonowania. Klienci skarżą się na zbyt niską
pomoc i biurokrację, niechętnie poddają się rygorom ustawowym i szukają poza pomocowych form
zaspakajających ich potrzeby. Pracownicy socjalni, z powodu braku skutecznych metod oceny ich pracy,
popadają w rutynę i ograniczają swoje działania do niezbędnego minimum, wykazując niewielkie
zaangażowanie w faktyczną pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzin i w ich aktywizację zawodową
i społeczną. Duże nadzieje pokładane są w rozwoju pracy środowiskowej mającej na celu aktywizację oraz
integrację

społeczną,

zastępowanie

świadczeń

pomocy

oddolnie

zorganizowanym

wsparciem

i samowsparciem. Na przykładzie naszego miasta te działania się sprawdzają, jednak ich skuteczność,
a także oddziaływanie na proces usamodzielniania wydają się niedostateczne. Mowa tutaj o wszystkich
podejmowanych

na

przestrzeni

ostatnich

lat

inicjatywach

związanych

z

realizacją

projektów

współfinansowanych z środków EFS, których głównym celem było i jest wyposażenie uczestników w wiedzę
i kompetencje poprawiające ich funkcjonowanie na rynku pracy. Projekty realizowane przez OPS zawierają
komponenty podnoszące kwalifikacje zawodowe (kursy, szkolenia, staże) oraz poprawiające funkcjonowanie
społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wszystkie kursy
i szkolenia organizowane są lub były pod kątem predyspozycji zawodowych uczestników oraz potrzeb rynku
pracy. Niestety, nie wszyscy pracownicy socjalni wykorzystują informację o zakończeniu procesu
aktywizacji i nadal traktują swoich podopiecznych jak osoby wymagające wyłącznie wsparcia finansowego.
Przerwany proces inkluzji skutkuje negatywnymi postawami klientów, którzy widząc brak powiązania
projektu z działaniami pomocy społecznej, stają się coraz bardziej uzależnieni od tej ostatniej i roszczeniowi
wobec pracowników socjalnych. Na szczęście, coraz większa grupa pracowników socjalnych angażuje się
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w proces rekrutacji, a po zakończeniu projektu monitoruje sytuację klienta i wspiera go w dążeniach do
podjęcia i utrzymania zatrudnienia.
Działania środowiskowe nakierowane są na różne grupy odbiorców. Są doskonałym instrumentem
aktywizacji społecznej w odniesieniu do grup senioralnych i osób niepełnosprawnych. To pożądaną
i akceptowaną formą wspierania osób zagrożonych wykluczeniem, jednak wymagają szerokiego
współdziałania i akceptacji ze strony wszystkich środowisk zainteresowanych zmniejszaniem poziomu
wykluczenia społecznego.

Ponadto wymagają elastycznego reagowania na zmiany struktury klientów

i dostosowywania form wsparcia do aktualnych potrzeb.
Pomoc społeczna w obliczu koronawirusa. Na jaką pomoc mogą liczyć osoby starsze, które jak
wiemy są grupą społeczną najbardziej narażoną na zarażenie wirusem SARS-CoV-2?
Osoby starsze objęte pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej to często osoby samotne, nie mające
osób bliskich mogących zapewnić im odpowiednią opiekę i wsparcie w okresie epidemii. System pomocy
społecznej nie wskazuje starości jako przesłanki kwalifikującej do świadczeń. Demografia jest jednak
nieubłagana i liczba seniorów od kilku lat systematycznie wzrasta. Na potrzeby osób starszych zostały też
przygotowane rządowe programy wsparcia. Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020, którego celem
jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury
ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior+” przy
dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+”
i Klubów „Senior+”. Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom
nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej
aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub
kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb
stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura
pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów
w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Wszystkie formy wsparcia realizowane
w oparciu o program rządowy zakładają zaangażowanie seniorów, ich mobilność i możliwość aktywnego
uczestniczenia w organizowanych zajęciach.
Z perspektywy pomocy społecznej mówimy jednak raczej o osobach, których stan zdrowia nie tylko nie
pozwala na wychodzenie z domu ale wymaga wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Można tu wymienić
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi w dziennych ośrodkach wsparcia czy całodobową opiekę
świadczoną w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo - pielęgnacyjnych. Seniorzy rzadko
bywają beneficjentami świadczeń pieniężnych, gdyż ich dochody przekraczają kryterium kwalifikacyjne
uprawniające do pomocy. Pomoc dla nich ma charakter niepieniężny i wyraża się w dopłatach do
przyznawanych usług. W skali miasta są to kwoty bardzo duże. Np. w roku 2019 przeciętna odpłatność
osoby korzystającej za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania wynosiła 39%, co oznacza, że miasto
dopłacało do każdej godziny usługi ok. 12,00 zł. W odniesieniu do kosztów pobytu w domach i placówkach
całodobowych dopłaty stanowiły 35% faktycznych kosztów. Okresowe badania budżetów rodzinnych, w tym
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seniorów wskazują, że ich sytuacja materialna jest niezwykle trudna. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji,
utrzymania mieszkań pochłaniają znaczną część dochodów i wymuszają konieczność ograniczenia wydatków
związanych z usługami opiekuńczymi czy udziałem w zajęciach organizowanych przez placówki pomocy
dziennej. Codzienny ciepły posiłek to dla wielu seniorów jest niedostępny.
Epidemia, z którą zmagamy się od marca br. ujawniła niedoskonałości systemu pomocy społecznej
i ochrony zdrowia w szczególności w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. O ile
osoby młodsze z łatwością przestawiły się na zdalny system kontaktów z pracownikami socjalnymi, to
w przypadku osób starszych system prawie w ogóle się nie sprawdzał. Jest to wynikiem wielu czynników,
w tym: braku sprzętu komputerowego, braku umiejętności korzystania z aplikacji i programów
internetowych, przyzwyczajeniami i nieakceptowaniem zmian. Pozamykane ośrodki dzienne, przymusowa
izolacja, ograniczenie kontaktów z osobami bliskimi i brak tradycyjnego dostępu do lekarzy odbijają się
niekorzystnie na funkcjonowaniu i stanie zdrowia seniorów. Do tego należy dodać zamknięcie się domów
pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo - pielęgnacyjnych na nowe przyjęcia i mamy pełny obraz
tragicznej sytuacji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w czasie lockdownu.
Oficjalnie usługi opiekuńcze w tym okresie nie zostały zawieszone, jednak z uwagi na wysoką absencję
opiekunek, liczba godzin opieki została znacznie ograniczona. Pracownicy socjalni poświęcili wiele czasu na
przekonywanie rodzin do tego, co prawnie jest zagwarantowane Kodeksem Rodzinnym tj. do przejęcia
opieki nad bliskimi (rodzicami, rodzeństwem, teściami). Poszukiwano też nowych rozwiązań. Jednym
z nich było włączenie mieszkańców Chorzowa do projektu współfinansowanego z środków EFS. Projekt
"Smartopieka 2.0" realizowany przez SWR i Spółkę "Consultiva" z Katowic oferował to, czego najbardziej
brakuje seniorom - doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny, catering gorących posiłków, codzienne konsultacje
z pielęgniarką i innymi specjalistami. Projekt ma ograniczony zasięg, ale pokazuje, że zastosowanie
powszechnie dostępnych urządzeń elektronicznych - niedrogich komputerów, smartwatchy, kamerek umożliwia bieżące monitorowanie funkcjonowania osoby starszej w jej miejscu zamieszkania, w czasie,
kiedy przebywa sama.
Jakość życia seniorów w kolejnych miesiącach (a może i latach) będzie w dużej mierze zależała od
poziomu i zakresu realizowanych usług i dostępności do instytucji, z którymi powiązane są codzienne
potrzeby i oczekiwania. Na naukę nigdy nie jest za późno, rolą nas wszystkich jest przekonywanie seniorów
do nauczenia się korzystania z urządzeń i systemów informatycznych, po to, by mogli nawiązywać kontakt
wirtualny i nie tylko załatwiać swoje sprawy bez wychodzenia z domu, ale również podtrzymywać relacje
społeczne z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi.
Przez wiele lat kieruje Pani Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a będąc Dyrektorem musi Pani
podejmować wiele trudnych decyzji. Proszę powiedzieć co w pracy Ośrodka Pomocy Społecznej jest
ważne?
Od wielu lat Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie pełni rolę centrum zabezpieczenia socjalnego. To
nie tylko miejsce kojarzone przez mieszkańców miasta, gdzie najubożsi otrzymują wsparcie w formie
zasiłków lub pomocy rzeczowej. To miejsce, które dla większości mieszkańców kojarzone jest
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z świadczeniami dla rodzin, pomocą dla osób niepełnosprawnych, wsparciem rodzin zastępczych czy
dodatkami mieszkaniowymi. OPS jest corocznie odwiedzany przez kilkanaście tysięcy mieszkańców,
z których tylko 5% stanowią osoby potrzebujące pomocy udzielanej przez pracowników socjalnych.
Skuteczność realizowanych zadań zależy od wielu czynników:
 zaplecza kadrowego,
 otoczenia organizacyjno - prawnego,
 środków technicznych i finansowych,
 współdziałania instytucji miejskich i sektora pozarządowego.
Otoczenie organizacyjno - prawne oraz środki techniczne i finansowe są zapewne bardzo istotne, ale nie
determinują jakości i skuteczności powierzonych do wykonania zadań. Przez wiele lat Ośrodek borykał się
z problemami lokalowymi, niewystarczającym zapleczem technicznym, ciągłymi zmianami organizacyjnymi
i prawnymi, brakiem środków finansowych. Mimo ciągłych zmian przepisów prawnych, zwiększaniu się
liczby zadań powierzanych Ośrodkowi do wykonania i niewystarczającego zaplecza ze strony NGO, udało
się na przestrzeni kilkunastu lat stworzyć w mieście nowoczesny system odpowiadający wyzwaniom
stojącym przed pomocą społeczną. To dzięki pracownikom zaangażowanym w swoją pracę, ich
konsekwencji i determinacji działalność Ośrodka zawsze była wysoko oceniana, zarówno przez włodarzy
miasta jak i inne ośrodki. Największą zaletą pracowników jest akceptowalność zmian i chęć uczenia się
nowych rzeczy oraz podnoszenia swoich kompetencji. Bez tego nie możliwe byłoby osiągnięcie
zamierzonych celów. Praca w takiej instytucji jest wyzwaniem dla każdego pracownika, bez względu na
zajmowane stanowisko. Niektórzy z młodych pracowników nie wytrzymują presji czasu, ludzi i ich
oczekiwań i odchodzą z pracy. Większość jednak, to pracownicy z długoletnim stażem, dla których praca
w trudnych warunkach stanowi dodatkowy element motywujący do pracy na wysokim poziomie, nabywania
nowych umiejętności i kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i przekazywania wiedzy młodszym,
nowozatrudnionym pracownikom.
Praca socjalna i jej efektywność, w bardzo dużej mierze zależy od funkcjonujących w mieście instytucji
i organizacji pozarządowych wspierających merytorycznie pracowników socjalnych, asystentów rodziny,
koordynatorów pieczy zastępczej. Zadaniem dyrektora takiej instytucji jak OPS jest nawiązywanie
współpracy, informowanie o realizowanych zadaniach i określanie ram współdziałania. Sprawnie
funkcjonujący w mieście system wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych to efekt
dobrej współpracy z działającymi na terenie miasta organizacjami, w których zatrudnieni są wysokiej klasy
specjaliści „zamieniający decyzję administracyjną” w wymierną pomoc. W pracy socjalnej ważne jest
dostosowanie pomocy do faktycznych potrzeb i oferowanie klientom akceptowalnych dla nich form
wsparcia. Przykładem mogą być ośrodki pracy środowiskowej, które powstały z myślą o aktywizacji
lokalnych środowisk i różnych grup zagrożonych wykluczeniem.
Uważna obserwacja pracowników i klientów, ich wzajemnych relacji i określanie przyczyn konfliktów to
podstawa podejmowania decyzji o zmianach w sferze organizacyjnej. Elastyczność w tym zakresie pozwala
na eliminację lub ograniczenie czynników wywołujących niezadowolenie ludzi. Praca z ludźmi to
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kalejdoskop emocji, stresu i oczekiwań, które wpisują się system organizacji i wpływają na podejmowane
decyzje. Pracując z dużym zespołem i dużą grupą odbiorców świadczeń trzeba być przygotowanym na różne
sytuacje. Pomocne mogą być techniki psychospołeczne ale z mojego punktu widzenia najistotniejsza jest
umiejętność wysłuchania, zrozumienia, wyciszenia emocji i przekazania prawdziwej informacji.
Przez wiele lat opierałam się na zasadzie pełnego zaufania do pracowników. Delegowanie uprawnień
wzmacnia kreatywność pracowników i wyzwala inicjatywę, a to przekłada się na lepsze efekty pracy
i wyższy poziom zadowolenia.
Na zakończenie chciałabym podziękować wszystkim pracownikom za wieloletnią współpracę, za
wspólnie przeżyte dni dobre i złe, za wszystkie zrealizowane projekty i niezrealizowane pomysły i życzyć
dalszych sukcesów zawodowych w czasie, gdy ja będę odpoczywać lub realizować odłożone na później
pomysły. Dziękuję za wytrwałość, lojalność i wiarę, że nie ma lepszego miejsca na zrobienie kariery
zawodowej niż Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.
Dziękujemy za rozmowę!

____________________________________________________________
Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych
____________________________________________________________
CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ
W Centrum Integracji Międzypokoleniowej (CIM) nie ma miejsca na wakacyjne lenistwo…
Zajęcia ruchowe, kino plenerowe, wycieczki, a do tego festiwale: kawy, roślin oraz wina i jedzenia.
To pomysł Centrum Integracji Międzypokoleniowej na aktywne lato dla seniorów i nie tylko.
Po hucznym otwarciu na początku lipca Centrum Integracji Międzypokoleniowej nie zwalnia tempa
i w nadchodzących tygodniach proponuje wiele aktywności, skierowanych między innymi do seniorów.
Chcemy jakoś wynagrodzić osobom starszym czas stracony podczas społecznej kwarantanny, dlatego
przygotowaliśmy dla nich bogatą i różnorodną ofertę. Planujemy też kilka wydarzeń o charakterze
międzypokoleniowym. Oczywiście wszystko przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego – mówi
Marta Jakubczyk, Dyrektor CIM.
W dni powszednie seniorzy mogą wziąć udział w – codziennie innych! – zajęciach ruchowych.
W poniedziałki jest to joga, we wtorki tai-chi, w środy nordic walking, w czwartki gimnastyka
rehabilitacyjna, a w piątki aerobik. Wszystkie (poza nordic walkingiem, tu zbiórki odbywają się w Parku
Śląskim o 10.45) organizowane są w siedzibie Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy
ul. Dąbrowskiego 7 w Chorzowie, o godzinie 11.00.
W wybrane weekendy CIM zaprasza na kino plenerowe (7 sierpnia), festiwal kawy (25-26 lipca), festiwal
roślin i ceramiki, w ramach którego prowadzona będzie m.in. wymiana sadzonek (22-23.08) oraz festiwal
wina i jedzenia (12-13.09). Chętni będą mogli również podczas wycieczek zwiedzić ciekawe zakątki Polski.
Szczegółowe informacje na temat wycieczek, zajęć i wydarzeń organizowanych przez CIM dostępne są
pod adresem www.cimchorzow.pl oraz pod numerem telefonu 695 563 067.
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Centrum Integracji Międzypokoleniowej w latach 2016-2019 funkcjonowało jako jeden z projektów,
realizowanych w ramach Miejskiego Programu Aktywizacji „Aktywny Chorzów”. W grudniu 2019 roku
Rada Miasta jednogłośnie podjęła decyzję o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum
Integracji Międzypokoleniowej, która stała się tym samym głównym realizatorem „Aktywnego Chorzowa”.
Oznacza to, że CIM skupia w sobie pozostałe projekty realizowane w ramach tego programu, jak na przykład
Chorzowska Akademia Seniora i Klub Malucha.
(opracowanie: Marta Jakubczyk - Dyrektor Centrum Integracji Międzypokoleniowej)

Foto: uczestnicy zajęć Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

____________________________________________________________
Jak radzić sobie ze stresem w okresie epidemii
Tryb życia w ostatnim czasie niespodziewanie, bez żadnego uprzedzenia, uległ całkowitej zmianie
i dezorganizacji. W codzienność wkradły się: chaos, pesymizm, strach o zdrowie i życie. Wiele osób realnie
boi się o siebie i swoich bliskich, często lękiem napawają też trudności bytowe i materialne. Istotną
niedogodnością dla wielu jest także poczucie osamotnienia, do czego doprowadziła przymusowa izolacja od
innych ludzi. Dużym problemem dla sporej części osób stała się również konieczność przebywania non stop
z rodziną w domu i nowe przeorganizowanie wszystkich spraw domowych.
Każdy dzień przynosi konieczność poradzenia sobie z nowymi, nieznanymi dotąd wyzwaniami.
Wszystko to może być źródłem stresu. Ważne, abyśmy zastanowili się, co możemy sami zrobić w tych
okolicznościach, jak radzić sobie z emocjami, do kogo można zwrócić się o pomoc, by przetrwać
trudny czas.
Zatem, chociaż istotną sprawą jest posiadanie rzetelnej wiedzy o aktualnej sytuacji, to warto też robić
sobie przerwy od oglądania, czytania czy słuchania nowych informacji na temat pandemii w mediach,
również społecznościowych. Skupianie się na tym problemie może znacząco nasilać niepokój, a ciągłe
śledzenie statystyk, ile osób zachorowało, ile zmarło, nie przynosi nam żadnej realnej pomocy, niczego nie
zmienia, poza wzrostem poczucia paniki i nakręcaniem spirali lęku. Dobrze czerpać informacje i wiedzę ze
sprawdzonych źródeł, dowiedzieć się, jak wirus się rozprzestrzenia, jak dbać o higienę, jak można wzmocnić
swoją odporność, itp. Taka realna, sprawdzona wiedza da nam siłę i poczucie sprawczości, gdyż mimo tego,
że rozprzestrzenianie się wirusa wymknęło się spod kontroli, my nie straciliśmy wpływu na to, co się dzieje
w naszym otoczeniu.
Warto zastanowić się, co można samemu zrobić, aby poprawić sobie nastrój, obniżyć napięcie
emocjonalne, uspokoić się, nabrać sił. Choć sytuacje stresowe istotne zmniejszają nasze zasoby i możliwości
radzenia sobie, to trzeba pamiętać, że każdy człowiek dysponuje mechanizmami obronnymi, które
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organizm niejako automatycznie uruchamia, by chronić się przed trudnościami i zagrożeniami. Każdy ma
swoje sprawdzone metody radzenia sobie ze stresem, teraz warto je sobie przypomnieć i wykorzystać.
Potrzebujemy ograniczać ekspozycję na bodźce stresowe, skupiać się na tych czynnościach i zadaniach,
które są nam dostępne i nad którymi mamy kontrolę. Troszczmy się o codzienne zwykłe rytuały:
przygotowywanie posiłków, sprzątanie, dobre relacje z bliskimi, także wizualizujmy czas po zakończeniu
pandemii, planujmy zadania i aktywności, które wykonamy. Szczególnie istotne jest dbanie o aktywność
fizyczną, która nie tylko nastraja dobrze, ale też minimalizuje napięcie i frustrację. Korzystne są regularne
ćwiczenia oddechowe, a także częste rozmowy wspierające z bliskimi osobami, sprawianie sobie drobnych
przyjemności, takich jak: słuchanie muzyki, oglądanie filmów, czytanie książek lub czasopism.
Pamiętajmy też, że jeśli - pomimo starań wykorzystania własnych zasobów zaradczych i sposobów
walki ze stresem - nie radzimy sobie i czujemy się źle, to możemy skorzystać z pomocy profesjonalisty.
W okresie epidemii może to być utrudnione, z uwagi na inny charakter pracy wielu instytucji, ale jest to
realne. Można skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym. NFZ uruchomił całodobowe wsparcie
psychologiczne w ramach Telefonicznej Informacji Pacjenta, gdzie psychologowie dyżurują pod bezpłatnym
numerem telefonu 800 190 590. W Chorzowie pomoc można uzyskać w Ośrodku Psychoterapii i Promocji
Rodziny przy ul. Omańkowskiej 1, rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 32 241 20 68 w godzinach
15:00 – 19:00. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10 uruchomił telefon pomocy
psychologicznej dla osób w kryzysie związanym z sytuacją zagrożenia epidemicznego, telefon: 535 182 904.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19 (telefon 32 771 63 03) można
skontaktować się z dyżurującymi pracownikami socjalnymi i uzyskać wsparcie i pokierowanie w rozmaitych
sprawach. Można także skorzystać z pomocy psychologa w ramach Punktu Poradnictwa Zawodowego (PPZ)
prowadzonego w Centrum Pracy Socjalnej, kontakt telefoniczny pod numerem tel. 32 241 26 46.
(opracowanie: Justyna Gołkowska - psycholog OPS w Chorzowie i PPZ)

____________________________________________________________
Zaproszenie na warsztaty muzyczne
____________________________________________________________
Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie przy ul. Kasprowicza 2 serdecznie zaprasza wszystkich, którzy
kochają muzykę na warsztaty muzyczne, które odbywają się dwa razy w miesiącu.
Warsztaty adresowane są przede wszystkim do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy chcą
rozpocząć przygodę ze świadomym używaniem swojego głosu, bądź rozwinąć swoje kompetencje wokalne.
Warsztaty przeznaczone są zarówno do osób początkujących, chcących podnieść swoje umiejętności
w zakresie posługiwania się głosem, jak i do osób zajmujących się głosem profesjonalnie.
Bliższych informacji n/t warsztatów muzycznych można uzyskać w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej lub
pod numerem tel. 32 241 26 46. Czekamy na Ciebie!
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Informacja Działu Świadczeń dla Rodzin OPS w Chorzowie
____________________________________________________________
PUNKTY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O: ŚWIADCZENIE „DOBRY START”,
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY
OKRES 2020/2021 DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA
1. Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie, ul. 3-go Maja 18, czynny w okresie od 3 sierpnia 2020 r. do
30 października 2020 r. 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 3 sierpnia
2020 r. do 30 października 2020 r. Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, piątek 8:00 - 16:00;
środa, czwartek 9:00 - 17:00.

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE Z PROGRAMU „DOBRY
START” (300+) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (OD 1 LIPCA 2020 R).
E-WNIOSEK O ŚWIADCZENIE Z PROGRAMU „DOBRY START” MOŻNA ZŁOŻYĆ ZA POMOCĄ:
portalu empatia.mrpips.gov.pl lub PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.
E-WNIOSEK świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego można złożyć jedynie za
pomocą portalu: empatia.mrpips.gov.pl
PUNKT INFORMACYJNY DOT. WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE „DOBRY START”,
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY
OKRES DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19, pok. 229, czynny w okresie od lipca 2020 r.
do 30 października 2020 r. 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 2019/2020 oraz 2020/2021),
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 2019/2020 kończący się 31.10.2020 r.
3. ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020 kończący się 30.09.2020 r.
PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok. 229
Mając na uwadze obecną sytuację w kraju, osoby składające wnioski o świadczenia dla rodzin w sposób
tradycyjny (papierowo), proszone są o zachowanie wszelkiej ostrożności w kontaktach i przestrzeganie
aktualnie obowiązujących zasad określonych przepisami prawa!
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