
1  

 

 

 
 

 

. 
 
 

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. Rozpoczęcie drugiego semestru roku szkolnego 2016/2017 w Placówce - przygotowanie programów 

profilaktyczno - wychowawczych dla poszczególnych grup. 
1.2. Promocja projektu „Postaw na lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (rozprowadzenie plakatów i ulotek, informacje w mediach 
społecznościowych – FB). 

1.3. Doposażenie Klubu Młodzieżowego w meble zakupione w ramach projektu „Postaw na lepsze jutro”. 
1.4. Rozpoczęcie pracy wolontariackiej w Placówce przez studentów psychologii i pedagogiki w ramach 

projektu „Postaw na lepsze jutro”. 
1.5. Spotkanie kolędowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Mikołowie. 
2. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: 
2.1. Rozpoczęto składanie wniosków do komorników o przyłączenie dłużników alimentacyjnych do egzekucji 

komorniczej. 
2.2. Rozpoczęto realizację 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. Rozpoczęto rekrutację do nowej grupy w ramach projektu „Krok w przyszłość” 
3.2 Rozpoczęto przygotowania do realizacji PAL 
3.3. Rozpoczęto działania dot. programu aktywności lokalnej na rok 2017 „Razem dla siebie” 

 

 

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania: 
1. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo - Specjalistycznej: 
1.1. Zakończenie i podsumowanie pierwszego semestru roku szkolnego 2016/2017 w Placówce. 
1.2. Organizacja i realizacja zajęć dla wychowanków w czasie ferii zimowych. 
1.3. Przygotowanie i udział wychowanków Świetlicy Opiekuńczej w Śmiłowicach w turnieju tenisa stołowego 

o puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Mikołowie, które odbyły się w SP8 w 
Śmiłowicach – uzyskanie I miejsca. 

2. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo – Specjalistycznej kontynuowane są: 
2.1. Standardowe działania placówki: pomoc opiekuńcza, wychowawcza, psychologiczna, 

dydaktyczna,terapeutyczna. 
2.2 Zapewnienie wychowankom jednego posiłku dziennie. 
2.3. Utrzymywanie kontaktów z rodzicami podopiecznych oraz instytucjami wspomagającymi dane rodziny 

(sąd, kuratorzy, policja, pracownicy socjalni, pracownicy szkół, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, 
Stowarzyszenie "Zmiana"). 

2.4. Organizacja czasu wolnego w placówce. 
2.5. Prowadzenie dokumentacji placówki i Kart pobytu dziecka. 
2.6 Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom. 
2.7. Udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom. 
2.8. Dalsze działania w kierunku zniwelowania niepokojącej sytuacji rodzinnej wychowanków. 
2.9. Kontynuacja działań w ramach projektu „Postaw na lepsze jutro”. 
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3. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych kontynuowane są: 
3.1. Realizacja programu „Rodzina 500+”. 
3.2. Bieżąca  realizacja  dotychczasowych  świadczeń  rodzinnych  i  alimentacyjnych  wraz  z  realizacją 

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

uprawnionym do alimentów. 
4. W Dziale Pomocy Środowiskowej kontynuowane są: 
4.1. Dalsza  realizacja  działań  w  ramach  projektów  współfinansowanych  z  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego: „Krok w przyszłość” , „Postaw na lepsze jutro”. 
4.2. Działania ustawowe Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 

C - inne: 

1. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo – Specjalistycznej: 
1.1. Przygotowania do udziału w IV Biegu Charytatywnym „ Biegniemy dla Wojtka” organizowanym w 

Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie. 


