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Z cyklu o kwestiach społecznych Chorzowa
____________________________________________________________
O działalności na rzecz romskiej mniejszości etnicznej
Dobiega końca kolejny rok funkcjonowania Programu „Romowie Jutra”. W 2021 roku działał on
w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030.
Miasto Chorzów otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na
realizację trzech zadań: „Romowie Jutra – świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z romskiej
mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół”, „Dni tolerancji – równi sobie”, „Romowie Jutra - nauka języka
polskiego czytania i pisania dla wybranych dorosłych z romskiej mniejszości etnicznej”. Z części trzydziestej
budżetu Ministerstwo Edukacji i Nauki sfinansowało 2 zadania: „Romowie Jutra – półkolonie dla dzieci
i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół” i „Romowie Jutra – wycieczka
integracyjno – edukacyjna”.
Największym powodzeniem od lat cieszy się oczywiście świetlica, która ma status placówki wsparcia
dziennego. Jej siedzibą jest Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS), gdzie w przyjaznej atmosferze dzieci
i młodzież odrabiają zadania domowe, nabywają
nowych umiejętności, bawią się, relaksują i poznają
świat poprzez różnego rodzaju wyjścia i wyjazdy.
W każdym dniu świetlicowym wychowankowie
otrzymują pełnowartościowy posiłek. Świetlica
dysponuje 35 miejscami, a do opieki nad dziećmi
zatrudnionych jest 3 wychowawców, asystent romski
do spraw świetlicowych, lektor języka angielskiego
i wolontariusz informatyk. W ramach zajęć nasi
podopieczni biorą udział w zajęciach sportowych,
tanecznych, wokalnych, pogadankach z zakresu
wszelkiego rodzaju uzależnień, wychodzą do kina, teatru, muzeum, sal zabaw, Wesołego Miasteczka, Zoo.
Staramy się urozmaicić pobyt, by jak najkorzystniej wpływał on na rozwój młodego człowieka.
W 2021 roku zrealizowaliśmy innowacyjny projekt pod nazwą „Dni tolerancji – równi sobie”.
W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowaliśmy wspólnie ze świetlicą „Chatka” (prowadzoną przez
Chorzowskie Stowarzyszenie Serce) warsztaty integracyjne, wyjście do kina i festyn integracyjny. Do
realizacji takiego zadania skłoniła nas konkluzja wysnuta z wieloletniej pracy ze środowiskiem romskim.
Romowie borykają się z brakiem akceptacji populacji większościowej, z aktami agresji słownej i fizycznej.
Niestety sami też nie pozostają dłużni, a jak wiadomo
agresja rodzi agresję i czasami bardzo trudno jest
przerwać łańcuch nienawiści, uprzedzeń i ksenofobii.
Uznaliśmy zatem, że do zmiany tego stanu rzeczy nie
wystarczą tylko pogadanki i zajęcia z „teorii
tolerancji”, a koniecznie należy wdrożyć takie
działania, które staną się podglebiem do wzrostu
zachowań pro obywatelskich. W Pierwszym Dniu
Tolerancji obie świetlice udały się do Chorzowskiego
Skansenu, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody
z podziałem na grupy dzieci i młodzież pod okiem
fachowych trenerów brały udział w warsztatach, które miały uzmysłowić im, tak naprawdę wszyscy jesteśmy
równi, niezależnie od koloru skóry, od języka jakim się posługujemy. Ukoronowaniem warsztatów było
wspólne ognisko, śpiew i pieczenie kiełbasek. Zainicjowana podczas warsztatów znajomość kontynuowana
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była w Drugim Dniu Tolerancji na prelekcji filmu „Pinokio”, który jak w soczewce pokazuje, że w życiu
liczy się poszanowanie drugiego człowieka, prawdomówność, szlachetność. W Trzecim Dniu Tolerancji
odbył się festyn z zabawami, atrakcjami nawiązującymi w dalszym ciągu do tematu tolerancji. Trenerzy
poznani w Skansenie kontynuowali warsztaty, a to wszystko po to, by uświadomić wszystkim, że nasza
nieufność, zahamowania, biorą się z niewiedzy i braku znajomości innych kultur. Na festynie obecni byli
seniorzy na co dzień działający w CAS oraz rodzice romscy. Zatem przedsięwzięcie to miało także walor
integracji międzypokoleniowej i międzyetnicznej. Tego typu działania będziemy kontynuować w 2022 roku.
Nasza aktywizacja i praca z dziećmi i młodzieżą romską nie ogranicza się tylko do roku szkolnego.
Zrealizowaliśmy także w lipcu 2021 roku dwutygodniowy turnus półkolonii. Mimo poprawy warunków
materialnych rodzin (Program 500+) młodzi Romowie nadal nie wyjeżdżają nigdzie na zorganizowane
kolonie, obozy. Wychodząc im naprzeciw wyszliśmy z ofertą bardzo interesującego wypoczynku na miejscu.
Wychowankowie skorzystali z wyjścia do Wesołego Miasteczka, do sali zabaw „Hopsa”, sali zabaw Free
Style Park, udali się na basen „Skałka”, brali udział w warsztatach rękodzieła artystycznego wytwarzając
pachnące ekologiczne mydełka, malując specjalnymi farbami torby. Poza tym organizowaliśmy im ciekawe
zajęcia sportowe, wokalne. Ta forma wypoczynku letniego cieszy się dużą popularnością. Skorzystało z niej
30 wychowanków.
Jak co roku zapewniliśmy też świetliczanom wyjazd poza Chorzów. W dniu 25.09.2021 roku odbyła
się wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. Miejsce to jest pełne atrakcji. Wychowankowie
podziwiali pokazy lotów ptaków drapieżnych, sów,
spacerowali wokół saren, danieli, alpak, przyglądali się
dzikom, żubrom, a na koniec uczestniczyli w grillu.
W roku 2021 wprowadziliśmy też pilotażowe
zadanie dotyczące nauki języka polskiego, czytania,
pisania dla dorosłych. Niestety problem analfabetyzmu
wśród dorosłej populacji Romów występuje dosyć
powszechnie. Dlatego chcąc choćby w minimalnym
stopniu zaradzić temu zatrudniliśmy lektora języka
polskiego – nauczycielkę pracującą w szkole specjalnej
w Chorzowie, która zna specyfikę funkcjonowania
społeczności romskiej, gdyż od wielu lat uczy romskie
dzieci. Realizacja zadania rozpoczęła się w maju. Od tego czasu (z przerwą wakacyjną) raz w tygodniu przez
2 godziny lekcyjne mają miejsce w CAS zajęcia dla dorosłych. Początkowo korzystały z nich cztery matki.
Obecnie uczęszczają dwie i szczególnie jedna wykazuje niezmierną determinację w zdobywaniu wiedzy.
Uznaliśmy, że stawiamy na jakość, a nie na ilość i zadanie to będziemy także kontynuować w przyszłym
roku.
Nasze działania na rzecz romskiej mniejszości etnicznej spotykają się z uznaniem Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego i rodzimego Urzędu Miasta. Praca nie należy do najłatwiejszych, natomiast z pewnością
daje dużo satysfakcji. Obecnie na terenie Chorzowa zamieszkuje około 253 Romów, którzy obsługiwani są
przez Centrum Aktywizacji Społecznej.
(opracowanie: Aleksandra Weindich - kierownik CAS)

____________________________________________________________
Dzień Pomocy Społecznej w Chorzowie
____________________________________________________________
Dnia 18 listopada 2021 roku w Chorzowskim Centrum Kultury odbyły się uroczyste obchody Dnia
Służb Społecznych w Chorzowie, nawiązujące do ogólnopolskiego święta Dnia Pracownika Socjalnego,
który przypada 21 listopada. W trakcie uroczystości wręczone zostały Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów
za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, Medale za działalność w dziedzinie
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społecznej, oraz z uwagi na szczególnie trudne okoliczności związane z pandemią koronowirusa, dodatkowo
przyznano wyróżnienia całodobowym placówką prowadzonym przez Miasto Chorzów lub na jego zlecenie,
za solidarne prowadzenie w warunkach szczególnego zagrożenia wielopłaszczyznowych działań mających na
celu ochronę osób przed skutkami pandemii wirusa SARS–CoV-2. Uroczystość była okazją do spotkania się
przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników socjalnych zatrudnionych w miejskich instytucjach
pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych
działających w sferze pomocy społecznej.
Laureatami nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej
Chorzowa, w kategorii zespołowej zostali:
1. Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Karola i Urszulę Pieloków – za wieloletnie osiągnięcia
w realizacji polityki społecznej Chorzowa, w szczególności za zaangażowanie w kompleksowe
działania mające na celu zapewnienie w warunkach rodzinnej atmosfery, opieki i wszechstronnego
wychowania, dzieciom i młodzieży, podopiecznym Rodzinnego Domu Dziecka.
2. Stowarzyszenie Nowoczesny Chorzów – za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej
Chorzowa, w szczególności za podejmowanie różnorodnych inicjatyw mających na celu udzielenie
wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnych, w tym dzieciom, oraz pomoc osobom, które
z przyczyn ekonomicznych są zagrożone wykluczeniem społecznym.
Laureatami Medali za działalność w dziedzinie społecznej zostali:
1. Pan Piotr Gierek (Kierownik Centrum Pracy Socjalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chorzowie) – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za podejmowanie inicjatyw
aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym a także za podejmowanie działań
mających na celu integrację społeczności lokalnej Chorzowa Starego.
2. Pani Patrycja Kukla (inicjatorka wielu działań w Stowarzyszeniu Nowoczesny Chorzów) – za
osiągnięcia w dziedzinie społecznej w szczególności, za osobiste zaangażowanie w akcje pomocowe
wspierające osoby w trudnej sytuacji, w tym osoby chore, niepełnosprawne i zagrożone
wykluczeniem społecznym.
3. Pani Anna Tomeczek (Wolontariusz Placówki Wsparcia Dziennego „Chatka na 3 Maja” prowadzonej
przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE”) – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej,
w szczególności za zaangażowanie oraz profesjonalizm w podejmowaniu działań na rzecz
wyrównywania szans dzieci i młodzieży oraz poprawy funkcjonowania rodzin z zaburzoną funkcją
opiekuńczo - wychowawczą, w szczególności wynikającą z problemów uzależnień od alkoholu.
4. Pani Beata Zygmuntowicz (Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Działu Świadczeń Rodzinnych)
– za osiągnięcia w dziedzinie społecznej w szczególności za ponadprzeciętne osobiste zaangażowanie
i profesjonalizm podczas wypełniania obowiązków realizowanych w Dziale Świadczeń dla Rodzin
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.
Gratulujemy nagrodzonym i życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym!

____________________________________________________________
Mieszkanie chronione o charakterze treningowym
____________________________________________________________
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Chorzowie informuje, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia
w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym o charakterze treningowym w Chorzowie przy ulicy Wolności
70/4 dla osób pełnoletnich, niepełnosprawnych intelektualnie spełniających poniższe warunki: są
mieszkańcami Chorzowa; posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub posiadają aktualne
orzeczenie o kształceniu specjalnym; są zdolne do samoobsługi w zakresie podstawowych czynności dnia
codziennego. Celem funkcjonowania mieszkania chronionego o charakterze treningowym jest przygotowanie
mieszkańców do samodzielnego życia. Mieszkańcy pod opieką opiekuna uczą się prowadzenia domu,
gospodarowania finansami, dbania o zdrowie, załatwiania spraw w urzędach, dokonywania zakupów,
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gospodarowania czasem wolnym oraz innych czynności związanych z funkcjonowaniem w życiu
codziennym.
Mieszkanie w szczególności zapewnia odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie
gospodarstwa domowego: pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego
wchodzenia w relacje i role społeczne; umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez
doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie
z problemami codziennego życia, zarządzania posiadanymi środkami finansowymi; stwarza możliwości
samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych; rozwija umiejętności
planowania i wykorzystania czasu wolnego; umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności
za własne życie i prawidłowe pełnienie ról społecznych; uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji
i działań. Wnioski o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym o charakterze treningowym przy
ul. Wolności 70/4 w Chorzowie można składać w OPS przy ul. Racławicka 19 w pok. nr 112 w godzinach
pracy OPS. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 77 16 370 lub 32 77 16 319.
(opracowanie: Iwona Krawczyk - koordynator Mieszkania Chronionego)

____________________________________________________________
Spotkanie chorzowskich rodzin zastępczych
____________________________________________________________
W dniu 11 października 2021 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie przy ul. Lompy 13
odbyło się spotkanie chorzowskich rodzin zastępczych z udziałem władz miasta oraz Dyrekcji Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Miłym akcentem uroczystości było wręczenie nagród dwóm zawodowym rodzinom zastępczym, które
w tym roku obchodzą jubileusz swojej pracy. Wszyscy uczestnicy wysłuchali także wykładu szkoleniowego
wygłoszonego przez Panią psycholog, psychoterapeutę Beatę Birnbach pod tytułem Więzi czy więzy
w rodzinie z problemem alkoholowym – rola przekazów rodzinnych w kształtowaniu tożsamości.
Otwierając spotkanie - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Teresa Gabor - uroczyście
przekazała rodzinom zastępczym podziękowania za wytrwałość, codzienny trud i promowanie idei
rodzicielstwa zastępczego oraz życzyła wytrwałości, sił, zrozumienia oraz doświadczania samego dobra
w pełnieniu tak ważnej roli. Pani Teresa Gabor zapewniała też rodziny o wsparciu i pomocy Dyrekcji
i pracowników Ośrodka w trudnych sytuacjach. Zastępca Prezydenta Miasta Pan Wiesław Ciężkowski
w swoim wystąpieniu podkreślił, że docenia trud i zaangażowanie w wychowaniu dzieci, ma świadomość
odpowiedzialności i wyzwań jakie każdego dnia stoją przed rodzinami. Wielkie słowa podziękowania
w kierunku rodzin za przyjmowanie pod swój dach potrzebujących dzieci, ofiarowanie im uwagi
i rodzinnego ciepła skierowała też Pani Iwona
Dolatkowska – zastępca kierownika Działu Wspierania
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. W przemówieniu
wspominała o blaskach i cieniach rodzicielstwa
zastępczego, podkreślając, że nie rzadko rodzina zastępcza
musi być nie tylko opiekunem, ale nauczycielem,
psychologiem, terapeutą.
Dzień spotkania rodzin zastępczych w Chorzowskim
Domu Kultury był okazją do podziękowań, życzeń,
refleksji, do zatrzymania się na chwilę w pędzie
codzienności, wysłuchania wykładu, chwili relaksu przy filiżance kawy i nabrania sił do kolejnych wyzwań,
którym trzeba stawić czoło.
(opracowanie: Justyna Gołkowska - psycholog OPS)
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O projektach, programach realizowanych przez chorzowski OPS
____________________________________________________________
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Chorzowie od 1 października 2021r. rozpoczął realizację
projektu dla młodych rodziców z dzielnic Centrum i Chorzów II pn. „MŁODY RODZIC W DOBRYCH
RĘKACH”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Oś Priorytetowa IX. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. Projekt skierowany jest
do 64 osób młodych rodziców do 35 r. ż. - matek i ojców, 16 kobiet w ciąży lub samotnie wychowujących
dzieci oraz min. 20 osób przynależących do rodziny w tym z pokolenia dziadków. Celem projektu jest
kompleksowe wsparcie rodzin i rodziców z obszarów rewitalizowanych dzielnic Centrum Chorzowa
i Chorzowa II. Usługi w projekcie to m.in. działania: integrujące – warsztaty kreatywności, trening
integracyjny, wyjścia i wycieczki, międzypokoleniowy kurs IT, wspierające – wsparcie psychologiczne,
prawne, pedagogiczne, logopedyczne, asystenta rodziny, pracownika socjalnego, coaching rodzinny,
zwiększające kompetencje rodziców – warsztaty i treningi, spotkania edukacyjne, grupa wsparcia,
wspierające dzieci w rodzinie – streetworking, korepetycje, język angielski, trening pamięci; Zakładane
efekty i główne korzyści z uczestnictwa w projekcie: to poprawa funkcjonowania rodziny przez rozwijanie
kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, 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 opiekuńczo-wychowawczych poprzez działania integracyjne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: BIURO PROJEKTU OPS, nr tel. 32 771-63-86.

____________________________________________________________
Informacja i zaproszenie
I. Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie przy ul. Kasprowicza 2, od 1 grudnia br. wznawia działalność (na parterze budynku)
PUNKTU WYDAWANIA CIEPŁEJ HERBATY dla osób dotkniętych problem bezdomności. Punkt jest czynny od
poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Centrum przypomina także o funkcjonującej w budynku JADŁODZIELNI,
która powstała m.in. z myślą o najuboższych mieszkańcach naszego Miasta. Ideą JADŁODZIELNI jest zasada NIE MARNUJ
JEDZENIA - PODZIEL SIĘ Z POTRZEBUJĄCYMI. Zapraszamy do podzielenia się „darami stołu”.

Inne INSTYTUCJE działające na rzecz OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM BEZDOMNOŚCI:
Nazwa
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Górnośląskie Stowarzyszenie „Odnowa”
Schronisko „Oaza”

Adres
Chorzów, ul. Katowicka 190

Zakres działania
Nocleg wraz z posiłkiem

Będzin, ul. Dąbrowska 5

Dom Sióstr Misjonarek Miłości Matki
Teresy z Kalkuty
Chrześcijańska Fundacja „Wiara,
Nadzieja, Miłość”
Hostel dla Bezdomnych Kobiet

Katowice, ul. Krasińskiego 27b

Nocleg wraz z posiłkiem - dla osób wymagających
usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych
Udzielanie schronienia bezdomnym mężczyznom

Chorzów, ul. 3 Maja 17

Umożliwienie kąpieli, noclegu

Chorzów, ul. Wolności 29a

Umożliwienie schronienia wraz z posiłkiem

II. Centrum Pracy Socjalnej we współpracy z Parafią św. Marii Magdaleny w terminie od 1 do 21 grudnia br. organizuje
świąteczną zbiórkę żywności z przedłużonym terminem ważności oraz artykułów higienicznych i środków czystości.
Pozyskane dary zostaną przekazane osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym z terenu Chorzowa Starego. Artykuły można
składać w Centrum od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 w pokoju nr 7 na I piętrze lub w koszyku przy
Jadłodzielni. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu!
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian redakcyjnych i skrótów w nadesłanych tekstach.
Czasopismo w wersji elektronicznej dostępne na stronie: www.cps-chorzow.pl
Redakcja: Piotr Gierek, Małgorzata Bienek, Joanna Mrochem, Krzysztof Cudzich.
Nakład: 500 szt.
Foto na str. 2 i 3: Uczestnicy działań na rzecz romskiej mniejszości etnicznej w CAS.
Foto na str. 5: Uczestnicy spotkania dla chorzowskich rodzin zastępczych.
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