COMIESIĘCZNY
INFORMATOR
URZĘDU MIASTA
Grudzień 2016 (XII.2016/15)
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
kierownik Janina Ryguła
ul. Kolejowa 2
tel. 32 324 26 60

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo - Specjalistycznej:
1.1. Pracę w placówce rozpoczął trener zajęć funkcjonalno-siłowych zatrudniony w projekcie „Postaw na
lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020.
1.2. Do Klubu przywieziono sprzęt sportowy zakupiony w ramach projektu „Postaw na lepsze jutro” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1.3. W Świetlicy odbyło się spotkanie mikołajkowe z przedstawicielami Business Centre Club, którzy
obdarowali dzieci paczkami.
1.4. Spotkanie mikołajkowe zorganizowane przez pracownika CIS pana Kamila Lorka, który przebrany za
Mikołaja wręczył wychowankom placówki upominki.
1.5. Rozpoczęto współpracę z wolontariuszami z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
2. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:
2.1. Rozpoczęto składanie wniosków do komorników o przyłączenie dłużników alimentacyjnych do egzekucji
komorniczej.
2.2. Rozpoczęto przygotowania do wdrożenia ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
2.3. Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego bieżącą analizę wydatków na Program „Rodzina 500+”,
Świadczenia Rodzinne i Świadczenia Alimentacyjne.
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1. Podjęto współpracę ze stowarzyszeniem „Krystyny” tj. przekazano cegiełki na Mikołajki organizowane w
MDK Mikołów, objęto pomocą 43 dzieci.
3.2. Podjęto współpracę z Fundacją „Społeczność Ewangelizacji Dzieci” w celu przekazania zaproszeń dla
70 dzieci na „Gwiazdkową Niespodziankę”.
3.3. Na sesji 16 grudnia zostaną podjęte 2 uchwały Rady Miasta, jedna w sprawie przyjęcia lokalnego
programu pomocy społecznej pod nazwą „Program aktywności lokalnej dla Gminy Mikołów na lata 2017 –
2020” oraz „Program aktywności lokalnej dla Gminy Mikołów na rok 2017”, druga zmieniająca uchwałę w
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a
także trybu ich pobierania.
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