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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania: 
1. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo - Specjalistycznej:
1.1. Pracę w placówce rozpoczęli socjoterapeuta, wychowawca, logopeda zatrudnieni w projekcie „Postaw 

na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

1.2. W placówce odbyło się spotkanie z panią Izabellą Konieczny i panią Katarzyną Witek z Wydziału Spraw 
Społecznych oraz panią Aleksandrą Stolarską – koordynatorem projektu „Postaw na lepsze jutro”. 

1.3. Nawiązano rozmowy z przedstawicielami Uniwersytetu Śląskiego w celu rozpoczęcia pracy przez 
wolontariuszy – studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii. 

1.4. Rozpoczęto przygotowania do obchodów Świąt Bożego Narodzenia – spotkania świątecznego z 
wychowankami i ich rodzicami, przedstawicielami władz i instytucji, z którymi współpracuje placówka. 

2. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:
2.1. Rozpoczęto składanie wniosków do komorników o przyłączenie dłużników alimentacyjnych do egzekucji 

komorniczej. 
3. W dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1. Rozpoczęto przygotowania do przedłużenia decyzji na rok 2017 dla podopiecznych, w szczególności 

dotyczących: usług opiekuńczych, posiłków w szkołach i przedszkolach, usług Dziennego Domu Pomocy. 

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania: 
1. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
1.1. Realizacja działań w projekcie „Krok w przyszłość” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne 

Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

1.2. Działania ustawowe Ośrodka Pomocy Społecznej. 
2. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:
2.1. Realizacja programu „Rodzina 500+”. 
2.2. Bieżąca realizacja dotychczasowych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z realizacją 

świadczeń na nowe okresy zasiłkowe. 
2.3. Bieżąca realizacja zadań wynikających z ustaw o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. 
3. W Palcówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo – Specjalistycznej:
3.1. Standardowa działalność placówki: pomoc opiekuńcza, wychowawcza, psychologiczna, dydaktyczna, 

terapeutyczna. 
3.2. Kontynuacja działań w ramach projektu „Postaw na lepsze jutro”. 
3.3. Udzielenie pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom. 
3.4. Udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom. 


