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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania: 
1. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo - Specjalistycznej: 

1.1. Rozpoczęto podsumowanie roku świetlicowego 2016/2017 – rozdano ankiety do szkół, pracowników 
socjalnych, rodziców i wychowanków. 

1.2. Przygotowania do letnich półkolonii w ramach projektu „Postaw na lepsze jutro”. 
1.3. Zakwalifikowanie wychowanków do warsztatów wyjazdowych dla młodzieży realizowanych w ramach 

projektu pt.:”Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i 
odpowiedzialności w wymiarze środowiska’ współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach programu ”Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 
nowy wymiar 2020.” Udział w warsztatach wezmą czterej wychowankowie Placówki. 

1.4. Przygotowania do udziału w Dniach Aktywności Społecznej w Mikołowie. 
2. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
2.1. Rozstrzygnięto konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w 

dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizowanych kursów i szkoleń w oparciu  o projekt 
pt. „Krok w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 
9.1.6  Programy  aktywnej  integracji  osób  i  grup  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  –  projekt 
pozakonkursowy 

2.2. Zawarto umowę współpracy z fundacją „Stonoga”. 
2.3. Rozpoczęto przygotowania do podjęcia współpracy z Yazaki Automotive Products Poland. 

 

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania: 
1. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo - Specjalistycznej: 
1.1. W Placówce odbył się Zjazd Motocyklowy. 
1.2. Spotkanie z panią M. Neumann, weterynarzem pracującym w Przychodni weterynaryjnej OMNIVET w 
Orzeszu. 
2. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: 
2.1. wszystkie zadania rozpoczęte we wcześniejszych miesiącach są kontynuowane. 
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 

3.1. wszystkie zadania rozpoczęte we wcześniejszych miesiącach są kontynuowane. 
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