UCHWAŁA NR XXI/1590020
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY

z dnia 23 marca 2020
w

r.

sprawie przyjęcia sprawozdania za 2019 rok z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2019 - 2021”

1990 roku o samorządzie
Na podstawie
gminnym
art. 18 ust, 2 pkt 2 ustawy zdnia 8 marca
179
Dz.
U.
506
ust.
12019 roku, poz.
(tekst jednolity ustawy zdnia
zpóz'nv zm.) w związku zart.
i
9 czerwca
201 roku o wspieraniu
(tekst jednolity systemie pieczy zastępczej
rodziny
Dz. U. 22019 roku„ poz. [1 11 z późn. zm.)
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Rada Miejska Będzina
uchwala:

51. Przyjąć sprawozdanie za 2019 rok zrealizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata

2019 - 2021", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

52, Wykonanie uchwaiy powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
53. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwaly Nr XX/l 59/2020
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 23 marca 2020 r.

Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji
Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021

Wydział Polityki Spolecznej i Działalności Gospodarczej
marzec 2020
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Uchwałą Nr IX/48/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 marca 2019 roku przyjęto
Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2019
1

—

2021 . Zgodnie z zapisem art, 179 ust.

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

w terminie do 31 marca każdego roku prezydent miasta sklada radzie gminy sprawozdanie

z realizacji zadań z zakresu wpierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane
z realizacją zadań. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.4022011 Prezydenta Miasta
Będzina z dnia 30 grudnia 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie
wyznaczony zostal do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny

systemie pieczy zastępczej.

i

Glównym celem Miejskiego Programu Wspierania Rodziny jest wspieranie rodzin
trudności

przeżywających
wychowaniem

w

wypełnianiu

swoich

funkcji,

związanych

z

opieką,

skuteczną ochroną dzieci, jak również prońlaktyka środowiska lokalnego

i

w zakresie promowania spolecznie pożądanego modelu rodziny.

Pierwszym

celem

ujętym

w

Miejskim

Programie

Wspierania

Rodziny

jest zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, wymagających interwencji
oraz rozwiązywanie już istniejących. Wykonując powyższe zadanie pracownicy socjalni
Asystenci Rodziny realizowali wieioaspektowe zadania, które mialy na celu
i

towarzyszenie oraz udzielenie pomocy rodzinom objętym wsparciem Asystenta Rodziny.
Praca każdego z sześciu Asystentów Rodziny, zatrudnionych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Spolecznej w Będzinie odbywala się w oparciu o zadaniowy czas pracy.
Asystenci Rodziny wchodzili w srodowiska zamieszkania rodzin w ciągu tygodnia
w godzinach porannych, popoludniowych oraz wieczornych (od godziny 7:00 do 21:00).

W sytuacjach koniecznych Asystenci Rodziny wchodzili w środowiska zamieszkania
rodzin

również w weekendy.

Poza towarzyszeniem rodzinom w ich codziennych

trudnościach, Asystenci Rodziny pelnili stacjonarnie dyżury w Miejskim Ośrodku Pomocy
Spolecznej (w tym również w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury) trzy razy w tygodniu
w godzinach 9:00-11:00. podczas których rodziny mialy możliwosc zgloszenia
występujących w ich życiu trudności oraz problemów, W swojej pracy asystenci rodziny
spotykają się z następującymi dysfunkcjami występującymi w rodzinach objętych
ich wsparciem:

alkoholizm, narkomania.

nikotynizm, hazard, bezrobocie, choroby

psychiczne, przemoc fizyczna, psychiczna, zaniedbania zdrowotne, nieodpowiednie
warunki bytowe, ograniczenie wolności przez sąd jednego z członków rodziny,
niewydolność
nieumiejętne

wychowawcza,
prowadzenie

nieprawidłowe

realizowanie

obowiązku

szkolnego,

gospodarstwa domowego, nieumiejętne gospodarowanie

budżetem domowym,
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W ubiegłym roku asystenturą zostało objętych 396 (w tym 206 dzieci) mieszkańcow

Będzina w 102 rodzinach, które borykały sie z następującymi problemami: niewydolnością
wychowawczą,

ubóstwem

bezrobociem,

alkoholizmem,

chorobami

psychicznymi,

przemocą fizyczną i psychiczną, rozwodem rodziców — prawnym lub emocjonalnym,
nierealizowaniem obowiązku szkolnego, trudnymi warunkami mieszkaniowymi.
Asystenci rodziny podejmowali dzialania interwencyjne

zagrożenia bezpieczeństwa rodziców

i

dzieci

-

i

zaradcze w sytuacji

obecni byli w trakcie przeprowadzania

intenNencji policji, współpracowali z Dzielnicowym, pracownikami socjalnym, pracownikami
Działu Niebieskiej Karty, Kuratorską Służba Sądowa, W trakcie intemencji asystent

rodziny udzielal pomocy w zabezpieczeniu dziecka, obejmował rodzinę wsparciem
wwymaganym zakresie, jak również w przypadku wykazywania chęci rodziny pomagal
w pracy nad powrotem dziecka do środowiska rodzinnego, W chwili, gdy dziecko zostanie

umieszczone w placówce, a asystent rodziny zobaczy chęć pracy nad sobą u klienta,
podejmuje z nim współpracę. Ustalony zostaje plan pracy, który obejmuje wszelkie
dzialania, które powinny zostać zrealizowane, aby ubiegać się o powrót dziecka do domu.
Są to między innymi różnorodne
niezbędne treningi przeprowadzone z klientem
i

przez asystenta rodziny, kierowanie klienta do różnych specjalistow, motywowanie
do podjęcia pracy zarobkowej, uregulowanie sytuacji mieszkaniowej, utrzymywanie
abstynencji alkoholowej, udzial w grupach wsparcia oraz mitingach. Asystent rodziny

zakańcza współpracę z klientem nad powrotem dziecka do środowiska zamieszkania
w przypadku, gdy klient nie wykazuje chęci współpracy

i

poprawy sytuacji.

W minionym roku asystenci rodziny organizowali raz w miesiącu w godzinach
od 14:00 do 15:30, w siedzibie Ośrodka Kultury w Będzinie, warsztaty dla rodziców,
których miały na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich. W trakcie warsztatów

poruszana tematyka dostosowana była do potrzeb

i

deficytów danych rodzin. Między

innymi odbyły się warsztaty:
-

„

Jak spędzać

czas wolny z dzieckiem

w

okresie

wolnym

od

zajęć

w szkole/przedszkolu?"

Jak mówić,

dzieci

-

Jak ważna jest konsekwencja
w wychowaniu, praca nad respektowaniem przez dziecko wprowadzanych zasad."

-

„Pochwały

~

„Emocje dorosłych

.,

żeby

nas słuchały?

umacnianie w dziecku wiary we wlasne możliwości, budowanie
pozytywnego wizerunku samego siebie".
—

Nazywanie emocji

i

i

jak bardzo różnią się emocje rodziców, a dziecka.
rozmowa z dzieckiem o naszych uczuciach (ti. milosc, złość.
dzieci

—

radość, duma, zmęczenie)”.
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-jak sobie z nimi radzić?”,

-

„Problemy okresu dojrzewania

›

„Zachowania agresywne dziecka — jak sobie z nimi radzić?",
„Potrzeby dziecka i ich zmienność wraz z jego rozwojem".

›

„Uzależnienia od mass-mediów. Pozytywny

-

i

negatywny wplyw komputera, gier,

internetu telewizji".
i

-

do

„Powrót

szkoly,

Kompletowanie

niezbędnego

wyposażenia,

aktywne

uczestniczenie w życiu szkolnym dziecka".
„Jak chwalić dziecko i wzmacniać jego poczucie wlasnej wartości?".

-

„Jesienne przeziębienia. Odpowiedni ubiór do pogody, niezbędne lekarstwa
w domowej apteczce, zastosowania poszczególnych leków oraz terminu
ich przydatności”,

-

„

Idą Święta. Prezenty „hand-made". Warsztaty manualne".

Zapobiegając sytuacjom kryzysowym w rodzinie udzielane byly bezplatne porady
prawne psychologiczne. Punkty konsultacyjne — informacyjne dzialajace przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Spolecznej, Szkole Podstawowej nr 6
Miejskiej Świetlicy
i

i

Środowiskowej udzielaly wsparcia

informacji o możliwościach uzyskania

i

pomocy

ipowstrzymywania przemocy, inicjowały interwencje w przypadku diagnozy przemocy
w rodzinie, gromadziły aktualne informacje na temat dostępnych miejsc pomocy
ikompetencji

poszczególnych slużb

i

instytucji

z

terenu gminy,

w

przypadku

występującego w rodzinie alkoholizmu motywowaly do podjęcia psychoterapii w zakladach
lecznictwa odwykowego, Z bezplatnych porad prawnych świadczonych w wymiarze
8 godzin tygodniowo skorzystalo 447 osób, uzyskując między innymi porady z zakresu

prawa rodzinnego, Z 428 porad psychologicznych świadczonych w wymiarze 12 godzin
tygodniowo skorzystalo 63 mieszkańców. Bezplatne konsultacje dla osób i rodzin

wzakresie uzależnienia od alkoholu

i

innych substancji psychoaktywnych świadczone

byl w dwoch punktach na terenie miasta. W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„Marvit" w

spotkaniach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu uczestniczylo

165 osób (w tym 40 kobiet). którym udzielono lacznie 336 konsultacji, natomiast

wspotkaniach konsultacyjnych dla osób wspoluzależnionych uczestniczylo 88 osób
84 kobiet), którym lącznie udzielono 199 konsultacji. Z pomocy skorzystalo również
66 osob z syndromem DDA — udzielono im 154 konsultacji, 27 osób nadużywających
(w tym

alkoholu (80 konsultacji), 8 osób pijących szkodliwie (19 konsultacji)

i

12 osoby pijące

ryzykownie (20 konsultacji).
osoby zagrożone kryzysem mogly nieodplatnie korzystać również
z pomocy i wsparcia konsultantów Dzialu Poradnictwa Specjalistycznego, tj,: konsultanta
Rodziny

i
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ds. osób psychicznie chorych, lekarza psychiatry, konsultanta ds. interwencji wsparcia,
i

psychologa, konsultanta ds. prońlaktyki społecznej. konsultanta ds. rodzin, konsultanta
ds. uzależnień osób wspóluzależnionych, konsultanta ds, przeciwdziałania przemocy,
i

konsultanta ds. bezrobocia. asystentów rodziny. Zainteresowane osoby były na bieżąco
informowane o możliwościach uzyskania pomocy — w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Będzinie, w punktach konsultacyjna -informacyjnych na terenie
miasta lub w innych, merytorycznie wlasciwych, placówkach.
W ramach realizacji drugiego celu Programu tj. zapewnienie rodzinom stabilizacji

poczucia bezpieczeństwa socjalnego w ubiegłym roku pomoc finansową z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie z tytułu występującej przemocy w rodzinie
otrzymało 90 osób w 28 rodzinach. Wysokośc udzielonych świadczeń wyniosla ogółem
75 478 złotych. Jednoczesnie dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objęto
i

dożywianiem

w ramach

grup socjoterapeutycznych prowadzonych w szkołach
oraz Miejskiej Świetlicy Środowiskowej. Na ten cel przeznaczono 71 638.15 złotych.
W pracy Asystenci Rodziny systematycznie odwiedzają rodziny w środowisku
ich

zamieszkania, gdzie podejmowana jest wspólna praca asystenta rodzrny
z jej członkami. Praca ta ma na celu poprawę sytuacji rodziny, W tym kierunku asystent
rodziny przeprowadza liczne treningi (np. wzmocnienie więzi rodzic-dziecko; podniesienie
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych;

uświadamianie

rodzica o poszczególnych

etapach prawidłowego rozwoju
dziecka; praca nad prawidłowym prowadzeniem
gospodarstwa domowego; treningi budżetowe, treningi porządkowe; treningi higieniczne,
treningi służące polepszeniu sytuacji zdrowotnej; wpieranie w utrzymywaniu abstynencji),
Bardzo często asystent rodziny zachęca członków rodziny do aktywnego uczestniczenia
w życiu szkolnym dziecka, pomaga rodzicom w samodzielnej pracy z dzieckiem w domu
(najczęściej

w obszarze dydaktyczno

—

wyrownawczym).

Podczas pracy asystent rodziny często towarzyszy rodzinie podczas różnorodnych
wizyt lekarskich (np. lekarz psychiatra, logopeda, psycholog). Ponadto na bieżąco
monitoruje sytuację zdrowotną dzieci (kontrola szczepień, bilansów, stanu uzębienia,
dbałości o higienę glowy, monitorowanie ewentualnych chorob skórnych, pomoc
w ustalaniu terminów do lekarzy specjalistów, jak rowniez przypominanie o nich Klientom).
Asystent rodziny w ramach pracy z Klientem motywuje go do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz pomaga w poszukiwaniu pracy, podejmowaniu
utrzymywaniu ciągłości zawodowej. W tym celu asystent rodziny przeprowadza
z Klientem liczne rozmowy majace charakter motywacyjny, często wskazuje Klientowi
i

różnego rodzaju narzędzia i źródła służące do samodzielnego wyszukiwania ofert pracy.

[d, FM796D8-FE89—l065-ABFB-59FBD00375BC.
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Ponadto zachęca do korzystania z ofert pracy z tutejszego Powiatowego Urzędu Pracy.
Asystent rodziny równiez pomaga Klientowi w stworzeniu własnego dokumentu CV
oraz

listu

motywacyjnego,

jak

również przeprowadza treningi

mające na celu

przygotowanie Klienta do korzystnego zaprezentowania swojej osoby podczas rozmowy
kwalińkacyjnej. Asystent rodziny zachęca Klienta

i

pomaga mu

w wyszukiwaniu

bezpłatnych kursów szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
i

Podczas pracy z rodziną asystent rodziny dostrzegając konieczność objęcia danej
rodziny wsparciem specjalistycznym. kieruje rodzinę do Konsultantów Dzialu Poradnictwa
(między innymi Psycholog, Konsultant ds. Uzależnień, Konsultant

Specjalistycznego

ds. Wspierania Rodzin, Konsultant ds. Osób Chorych Psychicznie), gdzie wedlug potrzeb
rodziny udzielana jest jej pomóc specjalistyczna.

Asystent rodziny pozostaje z rodzinami w stalym kontakcie telefonicznym. Ponadto
po

każdym

spotkaniu

z

rodziną

prowadzi

dokumentację dotyczącą

w której opisywany jest przebieg danego spotkania,

rodziny,

bądż wydarzenia oraz wszelkie

działania, które zostały podjęte zrealizowane na rzecz danej rodziny (karta czasu pracy).
i

Asystent rodziny w swojej pracy sporządza równiez diagnozę sytuacji rodziny, okresową
ocenę sytuacji rodziny, jak również plan pracy z rodziną nie rzadziej niż co pół roku.
Dodatkowo sporządza na wniosek sądu opinie o rodzinie oraz jej czlonkach. Asystent
rodziny w chwili, gdy rodzina zmienia miasto zamieszkania, kontaktuje się pisemnie
z tamtejszym

Ośrodkiem z prośbą o rozeznanie sytuacji oraz o objęcie rodziny

monitoringiem

iwsparciem.
W

związku

z

koniecznością wsparcia rodzin

w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych

przeżywających
i

trudności

skutecznej ochrony dzieci,

na terenie miasta Będzina podejmuje się wiele działań zmierzających do promowania

pożądanego modelu rodziny jako elementu środowiska lokalnego. Celem takiej pomocy
jest zapobieganie powstawania lub pogłębiania dysfunkcji osób rodzin, a w konsekwencji
i

przywrócenie
się oraz

osobie,

czy

rodzinie

przezwyciężenia sytuacji

możliwości

samodzielnego

zmagania

trudnej. Jest to możliwe dzięki interdyscyplinarnej

wspolpracy podmiotów (instytucji, jednostek organizacyjnych systemu pomocy spoleczne],
zakladami opieki zdrowotnej, organami wymiaru sprawiedliwości, placówkami systemu
oświaty oraz innymi podmiotami). których dzialalnosc statutowa przewiduje szeroko
rozumianą pomoc społeczną.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomimo, iż nie prowadził szkoleń zawodowych,
zajmował się prowadzeniem działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających
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bez zatrudnienia

(zarówno kro'tko jak

i

długotrwale bezrobotnych),

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Problemami, które

a tym samym

determinują

to zjawisko

bezdomność, bezrobocie
są: ubóstwo,
niepełnosprawność, a te pogłębiając
się, doprowadzają do wycofania osoby z życia społecznego. W konsekwencji
i

pojawiają się problemy z pełnieniem ról spolecznych oraz bariery w nawiązywaniu
kontaktow interpersonalnych.
W celu zapobiegania pogłębianiu się tych zjawisk, na terenie miasta Będzin
przy MOPS działa Klub Integracji Społecznej. Głównym celem KIS jest reintegracja
zawodowa spoleczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczegolnoscr
i

poprzez udzielanie czlonkom i ich rodzinom pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu
umiejetności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz zdolności do samodzielnego
świadczenia pracy na rynku pracy.
Do głównych zadań KIS należą m.in.:
,
.

.

.
coooxrpaq-txwm—

.

.
.

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego.
Organizowanie kursów zawodowych i podnoszących kwalifikacje.

Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
Realizacja prohlaktyki uzależnień.
Aktywizowanie integracja społeczności lokalnej.
Promowanie i organizowanie wolontariatu.
i

Opracowywanie

realizacja programów pomocowych.
Pozyskiwanie środków na realizację programów pomocowych.
i

Współdziałanie z

instytucjami

organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć
zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji
i

społecznej zawodowej uczestników.
Do celów szczegółowych KIS należą:
i

-

zmiana biernej postawy wśród uczestników

-

nabycie/wzrost umiejętności społecznych

-

nabycie/wzrost kompetencji zawodowych
wzrost zaangażowania uczestników

~

-

'

wzrost poczucia własnej sprawczości i kompetencji
wzrost umiejętności pełnienia ról społecznych, zarówno w obszarze społeczności
lokalnej, jak i środowisku pracy.

Realizacja powyższych celów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej była prowadzona
w 2019 roku poprzez wdrożenie następujących działań:
1.

Warsztaty integracyjne: W ramach których uczestnicy integrują się, omawiają

Id. F0479603—FE89-4065-ABFX-59ERDOO37BRC„ Uchwalon)
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swoje problemy, uczą się współpracować w grupie, organizować
przedsięwzięcia,

Rolą zajęć integracyjnych jest również, powrót

planować

i

i

aktywne

uczestnictwo w życiu społecznym, które ma bezpośredni wpływ na poczucie
wartości uczestników, kompetencje

społeczne, otwartość

i

komunikatywność,

co wpływa na dalszy rozwój uczestników w postaci nauki poruszania się na rynku
"

pracy.

2.

WUczestnicy

Klubu Integracji Społecznej w Będzinie

uczęszczają również na prace społecznie użyteczne, które wykonują w wymiarze
40 h miesięcznie Z uwagi na charakter placówki, w której uczestnicy wykonują
prace społecznie użyteczne, ich realizacja odbywa się w różne dni co powoduje,
że uczestnicy uczą się samoorganizacji dostosowania harmonogramu zajęć KIS
z harmonogramem wykonywanych prac. W 2019 roku prace społecznie użyteczne
i

-

polegały na wykonywaniu takich prac jak:
prace remontowe, prace malarskie

-

prace pielęgnacyjne w ogrodzie
prace gospodarcze porządkowe wewnątrz budynków oraz na terenach przyległych

-

utrzymanie w należytym porządku terenów zielonych

-

grabienie liści w okresie jesiennym
drobne prace konserwatorskie naprawcze.

-

-

i

i

ie osó

r

n

h

wymagające intensywnego wsparcia ze strony Powiatowego Urzędu Pracy
w celu znalezienia zatrudnienia, zaszeregowane zostaly do II prot'ilu. Pomoc przewidziana
Osoby

w ramach promu pomocy nyla realizowana przez

PUP na podstawie przygotowanego

bezrobotnym indywidualnego planu działania, w okresie nie dłuższym niż 540 dni.
Dla osób korzystających z pomocy finansowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

z

w Będzinie oferowane bylo wsparcie w ramach Klubu Integracji Społecznej zgodnie
z założeniami współpracy z PUP w 2019 roku. Udział w zajęciach KIS przez okres 5

miesięcy, wiązał się z regularną współpracą z koordynatorem KIS, psychologiem, doradcą

oraz dwoma pracownikami socjalnymi. Osoby, które wykazały
się największym zaangażowaniem zostały skierowane do prac społecznie użytecznych,
które wykonywane były na terenie miasta Będzin.

zawodowym

mwmw

dniu 19.08.2019

r.

uczestniczy Klubu Integracji Społecznej brali

udział w wizycie studyjnej. Miejscem wizyty studyjnej była firma DREWDOM z Będzina,

która

zajmuje

się

produkcją

mebli

na

wymiar

(kuchnie.

szafy,

zabudowy).

Firma na lokalnym rynku istnieje od ponad 20 lat. Posiada swój salon firmowy w Będzinie
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przy ul. Kołłątaja oraz hale produkcyjną. Wizyta odbyła się na hali produkcyjnej
z udziałem Pani manager firmy, która opowiedziała uczestnikom o historii firmy,
jej produktach oraz przedstawiła wszystkie warunki zatrudnienia jakie stosuje firma wobec

swoich pracowników. Poinformowała również, że od wielu lat współpracują z Powiatowym
Urzędem Pracy w Będzinie

regularnie zamieszczają ogłoszenia o pracę. ponadto
zapewniła, że nie poszukują pracowników z doświadczeniem w branży meblarskiej,
ale osób chętnych związać się z firma na dłużej i chcących przyuczyć się do zawodu.
i

Pracownik stolarni pokazal uczestnikom maszyny i sprzęt do produkcji mebli i omówił
ich działanie. Pokazał z jakich materiałów wykonuje się meble i jak wygląda praca
w stolarni. Wizyta miala na celu aktywizację uczestników do poszukiwania pracy
i

rozeznania lokalnego rynku pracy.

5, Poradnictwo

psychologiczne

Psycholog w 2019r. przyjął 65 osób w ramach pomocy psychologicznej oraz udzielił 196
porad w ramach konsultacji psychologicznych:
-przeprowadzono konsultacje psychologiczne Klientów podczas wizyt w środowisku
-psycho|og uczestniczył w podejmowanych interwencjach kryzysowych,
—psycholog

przeprowadzał konsultacje

psychologiczne

i

wydawał

zaświadczenie

psychologa do celów skierowania do Domów Pomocy Społecznej,
-przeprowadzono

warsztaty

psychologiczne

oraz

konsultacje

indywidualne

konsultacje

indywidualne

dla uczestników Programu Aktywizacja i Integracja,
-

przeprowadzono

warsztaty

psychologiczne

oraz

dla uczestników Klubu Integracji Społecznej,

-psycho|og uczestniczył w pracach bieżących Klubu Integracji Społecznej.
W roku 2019 r. w ramach Klubu Integracji Społecznej przeprowadzono szereg
działań o charakterze psychologicznym. Przede wszystkim przeprowadzono warsztaty

psychoedukacyjne odnoszące się do ważnych sfer psychologicznego funkcjonowania
człowieka, jak również udzielono pomocy psychologicznej w ramach indywidualnych
konsultacji z psychologiem. Warsztaty poświęcono następującej tematyce: stres radzenie
sobie ze stresem, pełnienie ról społecznych i zawodowych oraz trening umiejętności
i

W ramach zajęć psychoedukacyjnych, dotyczących stresu oraz radzenia
sobie z nim, przeprowadzono dwa warsztaty. Jeden poświęcony był zajęciom
wprowadzającym do tematyki stresu ijego rozumienia biomedycznego, psychologicznego
społecznych.

społecznego. Zajęcia miały charakter aktywizujący uczestników-istotne bylo rozumienie
przeżywanie stresu, co uzyskano poprzez aktywne formy uczestnictwa takie jak, praca
w podgrupach, metoda burzy mózgów, czy studium przypadku, Omówiono także
i

i
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koncepcję dystresu i eustresu oraz przydatności

szkodliwości stresu w życiu człowieka.

i

Druga część warsztatów dotyczących tematyki stresu poświęcona zostala zagadnieniom
praktyczno-diagnostycznym.

dotyczące pełnienia

Warsztaty

się z prześledzeniem życia

i

ról

społecznych

i

zawodowych

wiązały

rozwoju człowieka. Z uczestnikami. omówiono zadania

społeczne stojące przed uczestnikami warsztatów w roznych etapach
życia. Omówiono także z uczestnikami wagę pełnienia poszczególnych ról społecznych,
a także rolę pracy rozwoju zawodowego, jako czynników prozdrowotnych w zakresie
psychologiczne

i

i

zdrowia psychicznego.
Zajęcia dotyczące treningu umiejętności społecznych poświęcono praktycznym

aspektom poruszania się w sytuacjach społecznych zawodowych, Zajęcia miały
charakter warsztatowy dotyczyły umiejętności efektywnego planowania realizowania
i

i

i

planów dotyczących rozwoju zawodowego

i

aktywizacji zawodowej. W tym zakresie,

ważne stało się przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat planowania krótkoterminowego
długofalowego. Zwrócono uwagę na istotność dobrego rozpoznania siebie oraz otoczenia
i

pod kątem zawodowym

i

przygotowania dobrze określonego, konkretnego algorytmu

postępowania w poszukiwaniu zatrudnienia. Omówiono także kwestię autoprezentacji
podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz realności oczekiwań wobec współczesnego rynku
pracy. Warsztaty były okazją do podsumowania istotności zasobów niematerialnych

rozwoju w zakresie

w życiu człowieka, a w szczególności zachęcić uczestników do

własnego kapitału społecznego.
Warsztaty

psychologiczne

uzupełnione

były

o

indywidualne

konsultacje

psychologiczne, w ramach których psycholog miał możliwość rozeznania indywidualnej
sytuacji uczestników, Byl to także czas dla Klientów. w ramach którego mogli oni uzyskac

poradę psychologiczną w zakresie problemów własnych lub rozwinąć wątki poruszone
na warsztatach. Zarówno warsztaty, jak konsultacje indywidualne pozwoliły uczestnikom
i

przede wszystkim na samopoznanie
funkcjonowaniu
do

psychologicznym.

prawidłowości

jak

prozdrowotnych.

—

rozwinięcie podstawowej
również

Warsztaty

porównanie
miały

za

wiedzy o swoim

tego funkcjonowania
zadanie wyposażyć

także uczestników w wiedzę dotyczącą umiejętności społecznych. Ważnym aspektem
było również przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej z zakresu np, sposobów
radzenia sobie ze stresem, umiejętności autoprezentacyjnych w sytuacjach społecznych,
w tym zawodowych
i

oraz umiejętności planowania własnego rozwoju społecznego

zawodowego.
W

ramach

zajęć z

psychologiem

uczestnicy

brali

udział

w

zajęciach

10
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o zróżnicowanej tematyce z dziedziny psychologii. Podczas zajęć z profilaktyki uzależnień,

uczestnicy poznali mechanizmy powstawania uzaleznienia, w szczególności od różnych
substancji, ale również mechanizmy powstawania uzależnień behawioralnych. Uczestnicy
zdobyli wiedzę na temat metod radzenia sobie z uzależnieniem. Odbyły się zajęcia
o tematyce radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy skorzystali ze wsparcia emocjonalnego
grupy przy opisywaniu stresujących dla nich sytuacji. Poznali różne metody radzenia sobie
ze stresem, z których można korzystać w każdej sytuacji, jak rowniez mechanizmy
psychiczne powstawania stresu na różnych przykładach, Na zajęciach z komunikacji

społecznej uczestnicy poznali znaczenie komunikacji werbalnej niewerbalnej, zdobyli
umiejętnosci rozpoznawania komunikatów niewerbalnych oraz oceniania niespójności
komunikatów. Uczestnicy poznali znaczenie terminu "asertywność", podczas ćwiczeń
i

zdobywali umiejetnosci asertywnego reagowania na krytykę

i

asertywnego odmawiania.

Podczas zajęć o tematyce "Gotowość do zmiany" uczestnicy poznali pojecia oraz rolę
motywacji wewnętrznej oraz zewnetrznej. Zajęcia na temat samooceny autodiagnozy
i

pomogły uczestnikom na lepsze poznanie siebie, określenie swoich mocnych słabych
stron, cech charakteru jak również zwrócić uwagę na swoje własne osiągnięcia.
i

Udzial w zajęciach pozwolił uczestnikom na zwiększenie swojej otwartości, poczucia
wlasnej wartości, zwiększyli swiadomosc wlasnych procesów psychicznych. Nauczyli
się rozpoznawać swoje mocne strony oraz osiągnięcia. co może byc' pomocne
przy autoprezentacji. Ponadto uczestnicy zwiększyli swoje umiejętności komunikacyjne,
radzenia sobie z konfliktami czy ze stresem. Uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności,
które mogą okazać się przydatne nie tylko podczas poszukiwania pracy, ale również
w życiu codziennym.
W ramach konsultacji doradca zawodowy w roku 2019 przyjął 94 osób oraz udzielił
221 porad. W ramach Klubu Integracji Społecznej przeprowadzono
szereg działań
o charakterze doradczym. Prowadzono warsztaty doradztwa zawodowego odnoszące

się do sfer zawodowych klienta, jak równiez konsultacje
zawodowym. Warsztaty poświęcono następującej tematyce:
-

poznaj samego siebie

~

prawo pracy

- list

indywidualne z doradcą

motywacyjny

- CV
-

rozmowa rekrutacyjna

-

autoprezentacja

-

umiejętność poszukiwania pracy na lokalnym Rynku Pracy
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-

zasiłki dla osób bezrobotnych

- urlop

macierzyński, urlop tacierzyński

-

wyliczanie kapitału początkowego

~

umiejętność prawidłowego gospodarowania czasem

- Urząd Pracy- prawa obowiązki
- ogólna charakterystyka możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej
i

Zajęcia dotyczące umiejętności społecznych poświęcono praktycznym aspektom

poruszania się w sytuacjach społecznych
warsztatowy

i

i

zawodowych. Zajęcia miały charakter

dotyczyły umiejętności efektywnego planowania

i

realizowania planów

zawodowym W tym zakresie ważne stało się przybliżenie
uczestnikom wiedzy na temat planowania krótkoterminowego długofalowego. Zwrócono
uwagę na istotność dobrego rozpoznania siebie oraz otoczenia pod kątem zawodowym

w rozwoju społecznym

i

i

dobrze

określonego, konkretnego algorytmu postępowania
przy poszukiwaniu zatrudnienia w obszarach zgodnych z preferencjami uczestników
ich możliwościami zdrowotnymi oraz zawodowymi. Warsztat ten stał się okazją
do wymiany wiedzy doświadczeń w zakresie powodzeń niepowodzeń w poszukiwaniu
i

przygotowania

i

i

i

zatrudnienia. Omówiono także kwestię autoprezentacji

podczas rozmowy kwalifikacyjnej

oraz realności oczekiwań wobec współczesnego rynku pracy. Warsztaty były okazją
do podsumowania istotności zasobów niematerialnych w życiu człowieka. Spotkania

warsztatowe miały również na celu zachęcenie uczestników do samorozwoju w zakresie
kapitału społecznego.
Warsztaty z doradztwa zawodowego uzupełnione były o indywidualne konsultacje
poradnictwa zawodowego,

w ramach

których doradca zawodowy miał możliwość

rozeznania indywidualnej sytuacji uczestników. Był to także czas dla Klientów, w ramach
którego wypracowano ścieżkę rozwoju zawodowego, bądż planowano działania zaradcze
dotyczące indywidualnej sytuacji Klienta.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach integracji społecznej zorganizował
cykl zajęć z zakresu:
~

edukacji społecznej

~

przeprowadzono warsztaty

z

doradztwa

zawodowego

oraz

konsultacje

oraz

konsultacje

indywidualne dla uczestników Programu Aktywizacja Integracja
i

—

przeprowadzono

warsztaty

z

doradztwa

zawodowego

indywidualne dla uczestników Klubu Integracji Społecznej
-

czynny udział w renowacji „projektu Plaża"

-

doradca zawodowy uczestniczył w pracach bieżących Klubu Integracji Społecznej
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doradca Zawodowy uczestniczył w Dniu z Pracodawcą
doradca zawodowy uczestniczył w wizycie studyjnych na terenie miasta Będzina

Warsztaty doradztwa zawodowego skupiły się na kompetencjach zawodowych
uczestników. wykształceniu umiejętności pozwalających na zdobycie zatrudnienia

oraz umiejętności prawidłowego zarządzania własnym czasem, w sposób efektywny.
Dzieki
warsztatom uczestnicy nabyli wiedzę dotyczącą ich predyspozycji,
która jest niezbędna w procesie poszukiwania

pracy, a w dalszej perspektywie

jej utrzymania. Pracownik, który wykonuje pracę niezgodną z jego predyspozycjami

wykonuje ją niechętnie co przyczynia się do braku motywacji, a w konsekwencji
do rezygnacji z niej. Poznanie wlasnych predyspozycji zainteresowań stanowi podstawę
i

do rozwoju osobistego i wzrost kompetencji spolecznych jak i zawodowych niezbędnych
do sprawnego poruszania się na rynku pracy. Uczestnicy
poznali także sposoby

zarządzania sobą w czasie. Z uwagi na zmieniający się rynek pracy oraz jego tendencje
w ramach zajęć z zakresu doradztwa zawodowego zorganizowano wizytę studyjną
oraz Spotkanie 2 Pracodawca z lokalnymi pracodawcami. W trakcie zajęć dużą trudność
sprawialo uczestnikom określenie swoich mocnych slabych stron, a także swoich atutów
zawodowych. Największą uwagę zwrócono na dotychczasowe doswiadczenia
i

uczestników podczas poszukiwania pracy tj, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, sposób
poszukiwania pracy, prezentacja wlasnej osoby oraz wlasnego wizerunku. Uczestnikom
udzielono

informacji

w

jaki

sposób

sobie

radzić

z

trudnymi

pytaniami

oraz jak na nie odpowiadać poprzez podanie konkretnych przykładów. Podczas zajęć
ksztaltowano prawidlowe postawy uczestników poprzez scenki rodzajowe, prezentacje
wlasnej osoby przed grupą czy ćwiczenia w parach. Dzięki korekcji Konsultanta
ds. bezrobocia zlych postaw podczas ćwiczeń uczestnicy na bieżąco uczyli się jak zmienić
swoją postawę

i

w sposób prawidlowy zaprezentować się. Nauka poprzez praktykę

wpłynęła pozytywnie na przyswojenie wiedzy przez uczestników
co jest niezwykle ważnym elementem podczas rozmowy kwalińkacyjnej.

i

ich otwartość.

Realizacia Proqramu PAI (Program Aktvwizacia Inteqracial
W 2019 roku w ramach PAI zrealizowano dwie edycje programu skierowanego
do uczestników poszukujących pracy, wchodzących ponownie na Rynek Pracy
oraz dla osób 50+
osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawnosci.

G.

i

i

Pierwszą edycję PAl ukonczylo 6 osob, drugą edycję ukończyło 8 osób. Wszystkie
osoby, które ukończyty PAI mialy możliwość korzystania z oferty Powiatowego Urzędu
Pracy w Będzinie.
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W ramach Programu uczestnicy mieli możliwość skorzystać ze wsparcia w zakresie

integracji społecznej realizowanego przez tutejszy Ośrodek oraz wsparcia w zakresie
aktywizacji zawodowej realizowanego przez PUP w formie prac spoiecznie użytecznych.
Realizacja Programu Aktywizacja

Integracja we współpracy dwóch jednostek

i

organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wraz z Powiatowym
Urzędem Pracy w Będzinie rozpoczela się w lutym 2019 roku, w ramach której rozpoczęto

pienstą

edycję ww. Programu, Realizacja pierwszej edycji trwala w okresie od lutego

do końca marca. Po zakończeniu

pierwszej edycji PAI z pozytywnymi rezultatami

przystąpiono do wsparcia kolejnych osób w ramach drugiej edycji, której dzialania tnivaly
w okresie od października do końca listopada 2019. Uczestnicy objęci wsparciem to osoby

dlugotnNale bezrobotne, które nie potrafiły się poruszać po obecnym rynku pracy.
Ich kompetencje zawodowe byly niskie, i brak możliwości zaspokojenia wlasnych potrzeb
deprymowal

ich

rozwój

w

tym

zakresie. Ponadto, uczestnicy charakteryzowali

się niskimi umiejętnościami społecznymi

i

komunikacyjnymi. Vlhększość z nich miala

problem z prezentacją wlasnej osoby oraz wymienieniem swoich mocnych i słabych stron.
Ponadto,

uczestnicy

nie

mieli zakreślonych

swoich celów zarówno

zawodowych

jak iosobistych.
Celem podjętych dzialan byla kompleksowa pomoc osobom dlugotrwale bezrobotnym
zarejestrowanym w PUP w Będzinie, które korzystają z pomocy MOPS w Będzinie.
Realizacji celu slużylo precyzyjne zaplanowanie oraz wdrożenie dzialan ukierunkowanych
na wzmocnienie kompetencji

postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
w życiu spolecznym oraz zawodowym. W ramach programu zaktywizowano 10 osób,
i

które spelnialy kryteria programu tj. osoby bezrobotne, posiadajace oraz korzystające
ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach Programu uczestnicy mieli możliwość

skorzystać ze wsparcia w zakresie integracji spoleczne] realizowanego przez tut. MOPS
oraz wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej realizowanego przez PUP w formie prac
społecznie użytecznych,
Klub Integracji Spolecznej Będzin realizowal zadania z zakresu integracji społecznej
w ramach PAI obejmującej:

alidulsasieamlsana
Wśród uczestników wzroslo poczucie własnej wartości, otwartości i prezentacji wlasnej
osoby w grupie, W trakcie realizowanego wsparcia w grupie każdy uczestnik pełnil
określone role grupowe, grupa zintegrowala się

i

wspierala wzajemnie. Uczestnicy

za pośrednictwem grupowego wsparcia zdobyli wiedzę idoświadczenie niezbędne
do pelnienia określonych ról spolecznych, Wszyscy uczestnicy zdobyli również wiedzę
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w zakresie planowania

gospodarowania własnego budżetu domowego. Ewaluacja zajęć
wskazała, że każdy uczestnik potrafi prawidlowo wskazać co to jest budżet gospodarstwa
i

domowego, potrań podać kilka sposobów oszczędzania w tym wymienić sposoby kontroli
wydatków stalych, wie kiedy najlepiej sporządzać budżet gospodarstwa domowego
oraz potrań okreslić rodzaje wydatków gospodarstwa domowego. Dzieki zajęciom
integracyjnym

i

grupowym

wśród

uczestników

wzrosły

również

umiejętnosci

takie jak: adoptowanie się do nowego otoczenia
sytuacji, podejmowania decyzji,
komunikowania się z innymi, radzenia sobie z niepowodzeniami, motywowania
i

się wzajemnie oraz stawiania sobie celów i możliwości ich osiągania. Dodatkowo, wzrosły
aspiracje uczestnikow, wszyscy deklarowali chęć zmiany wlasnej sytuacji rn. in. poprzez

chęć podjecia kursów, szkoleń czy nauki. Uczestnicy również. poruszali kwestie związane
z sytuacją mieszkaniową, finansową czy rodzinną, pytali o możliwości zmiany wlasnej
sytuacji iwsparcie instytucjonalne.
bl za'ęcia komputerowe
Zajęcia polegały na

nauce praktycznej obslugi komputera m.

in.

zaznajomienie

z klawiaturą (uklad klawiszy), wdrożenie podstawowych aspektów związanych z pojęciami
takimi jak pulpit, ikony, pasek zadań, plik, folder, przeglądarka internetowa. Zajęcia

kończyły się

samodzielnym

sporządzeniem CV w

programie

LIBRE

OFFICE.

Należy zauważyć, że uczestnicy KIS w większości mają bardzo niskie umiejętności
w tym zakresie, dlatego zajęcia są wielokrotnie powtarzane celem osiągnięcia
zakładanych rezultatów.
d [poradnictwo spec'alistyczno — prawne
Poradnictwo specjalistyczne-prawnezostało przeprowadzone w szczególności w zakresie
prawa pracy, obowiązków pracodawcy pracownika oraz form zatrudnienia pracowników
w Polsce, Z uwagi na znikomą wiedzę uczestników, zajęcia zostały przeprowadzone
i

w sposób szczegółowy

przystępny. Wiele zagadnień sprawiało uczestnikom trudność,
co spowodowalo, że Konsultant ds. bezrobocia szczegolowo i dokladnie przedstawil
wszelkie zagadnienia. Tematyka zajeć była dla uczestników bardzo interesująca, wszyscy
i

że wiedza pozyskana w ramach tych zajęć będzie dla nich użyteczna
przyczyni się do efektywnego poszukiwania pracy. W trakcie zajęć uczestnicy wypelniali

stwierdzili,
i

zlecenie. Ewaluacja wykazała, że uczestnicy
pracę, dzielo
przed zajęciami nie posiadali żadnej wiedzy w zakresie prawa pracy, nie znali składowych

wzory umowy o
umów

i

nie znali obowiązków

i

i

praw pracowniczych, Zajęcia w znacznym zakresie

poprawiły wiedze uczestników.
7. grupe wsparcia
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Podczas realizacji grup wsparcia dla uczestników Programu udzielano im wsparcia
grupowego w postaci porad dyskusji na prezentowane przez nich samych problemy.
i

Uczestnicy nie komentowali w sposób negatywny czy pozytywny wypowiedzi innych
uczestników, co wpłynęło pozytywnie na proces integracji grupy oraz możliwości
wspólnego rozwiązania przedstawianych problemów. Brak oceny osoby wypowiadającej
się odnoszenie się do emocji mogloby zaburzyć pracę zespolu. Uczestnicy sami określili,
i

że program pozwolił im nauczyć się samodzielności, punktualnosci, organizacji czasu
wlasnego. Vlhększość z nich uznala go jako przygotowanie do funkcjonowania w sytuacji,
kiedy otrzymają zatrudnienie będą musieli pogodzić charakter wymiar godzinowy pracy
i

i

z życiem prywatnym. Uczestnicy

są zmotywowani do podjęcia zatrudnienia.

we wlasne możliwosci wzrosla, a ich dotychczasowa bierność

i

ich wiara

wykluczenie spoleczne

zmniejszylo się w stopniu znacznym.
..

"ew

. .

.

.

„

Uczestnicy KIS w ramach aktywnosci zorganizowali przestrzeń wokól plaży, brali
aktywny udzial w renowacji i naprawie poluzowanych elementów, porządkowali przestrzeń
wokól plaży. Jednocześnie
umiejętności manualne

pokazali dobrą wspolprace w grupie, pomyslowość,

doświadczenia w pracy fizycznej. Uczestnicy sami przyznali,
że dzięki działaniom na rzecz dzieci spolecznosci lokalnej poznają możliwości organizacji
i

i

czasu wolnego, poznają swoją spolecznosc lepiej angażują się w jej życie. Czesto,
uczestnicy slyszeli komplementy pod adresem zorganizowanych dzialań, co umocnilo
i

ich wiarę we wlasne możliwości.

Malma
W ramach KIS
którzy
im

w

i

PAl, w roku 2019 wspolpracowano z dwoma pracownikami socjalnymi,

ramach

swoich

kompetencji

oraz ich rodzinom we wzmacnianiu

i

wspierali

uczestników

i

pomagali

odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania

w spoleczenstwie. Aby zwiększyć skuteczność wzajemnej wspólpracy pracownicy socjalni

poslugiwali się narzędziem w postaci kontraktu socjalnego. który wiąże się z postawieniem
diagnozy, planowaniem

i

monitorowaniem srodowiska. Kontrakt socjalny mial mobilizować

osobę korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej do podjęcia aktywności zawodowej,
powodować wzrost jej samodzielności życiowej
przeciwdzialać wykluczeniu

ww

i

spolecznemu.

Projekt Kooperacje 3D - model wielosektorowej wspólpracy na rzecz wsparcia osób

i

rodzin, realizowany jest w ramach osi priorytetowej

dla rynku pracy, gospodarki
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Operacyjnego Wiedza

Programu

Edukacja

Rozwój.

Projekt

współfinansowany

jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. MOPS Będzin jest liderem
programu KOOPERACJE 3D, ktorego pilotaż rozpoczął się w kwietniu 2018 r.
Intensyfikacja realizacji zadań w programie przypadla na okres od lipca 2019 do chwili
i

obecnej tnua bieżąca praca nad realizacją pilotażu. Zadania realizacja projektu zostały
powierzone Klubowi Integracji Spolecznej tut. Ośrodka. Pracownikiem ds. sieci
i

w programie jest koordynator KIS, któremu powierzono misję utworzenia zespołów

kooperacyjnych, organizację spotkań

i

warsztatów, organizację szkoleń wyjazdowych,

przewodzenie spotkaniom ZZK (Zadaniowe Zespoly Kooperacyjne) oraz budowę bazy
partnerów zewnętrznych programu. Koordynator zorganizował 3 warsztaty metodyczne
z udzialem partnerów oraz 2 szkolenia wyjazdowe do Wisły. Prowadzi on również szereg
innych czynności takich jak bieżąca realizacja programu (wysylka maili z narzędziami

materiałami do kooperantów) organizacja
współpraca z ROPS, udzial w szkleniach,
i

superwizji grupowych

Misją projektu KOOPERACJE 3D jest wzmocnienie

wsparcia osób

i

i

indywidualnych

poprawa współpracy na rzecz

rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Realizacja projektu umożliwi
efektywną kooperacje wszystkich instytucji, które do tej pory realizowały dzialania na rzecz
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa samodzielnie lub wspóldziałały
w

i

ograniczonej

postaci,

Misją

oraz poprawa współpracy

projektu

jest

również

pomiędzy

zwiększenie kooperacji

instytucjami pomocy
integracji społecznej,
a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia,
sądownictwa

i

i

policji. Model kooperacji będzie uwzględniał całościowe, międzysektorowe

wsparcie na poziomie gminy powiatu, mające na celu włączenie spoleczne osób rodzin
wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
i

i

W ramach realizacji trzeciego celu Programu tj. zapobieganie niedostosowaniu

społecznemu dzieci młodzieży oraz minimalizowanie ich występowania zapewniono
i

dzieciom

z

rodzin

dysfunkcyjnych

uczestnictwo

w

pozalekcyjnych

zajęciach

socjoterapeutycznych prowadzonych w szkołach podstawowych oraz Miejskiej Świetlicy
Środowiskowej w Będzinie. W ubiegłym roku dzialalo 16 grup socjoterapeutycznych,
w których pomoc wsparcie otrzymało 160 dzieci. Zajecia socjoterapeutyczne odbywały
i

się

zgodnie

z

autorskimi

programami

rozwojowo -terapeutycznymi,

które zostały

opracowane na podstawie indywidualnych diagnoz dzieci. W kontakcie indywidualnym
z dzieckiem oraz rodziną miała miejsce stala wspólpraca dotycząca podejmowania pro'b
rozwiązywania problemów występujących
wspierania

w rodzinie, Realizowana cele w zakresie

rozwoju osobowościowego dzieci, poprzez rozwijanie w uczestnikach
17
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samoakceptacji, modelowanie

pozytywnej

umiejętności wyrażania wlasnych uczuć

i

samego siebie, wzmacnianie
emocji, Dzieci uczestnicząc w zajęciach
oceny

poznawaly zasady funkcjonowania w grupie. Duży nacisk kładziono na integrację,
okazywanie sobie szacunku. Spotkania
wzajemne poznanie się
w atmosferze zaufania poczucia bezpieczeństwa.

przebiegaly

i

i

W trakcie zajęć prowadzonych w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej przeznaczonej

dla dzieci z terenu miasta Będzina objętych obowiązkiem szkolnym w zakresie szkoły
podstawowej, z trudnościami dydaktycznymi wychowawczymi, wywodzących się z rodzin
i

zagrożonych patologią społeczną
w

sprawach opiekuńczo

i

uzależnieniami, charakteryzujących się bezradnościa

wychowawczych

—

uczęszczało 30 dzieci. Podopieczni mieli

zapewnioną opiekę w godzinach popołudniowych, gwarantującą zagospodarowanie czasu
wolnego, rozwijanie wlasnych zainteresowań kształtowanie postaw prospołecznych.
i

Prowadzone byly zajęcia korekcyjne, wyrównawcze oraz rozwojowe. W ramach zajęć
socjoterapeutycznych profilaktycznych w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej realizowany
zostal program proflIaktyczno—wychowawczy. Zajęcia odbywały się przynajmniej
i

raz w tygodniu w wymiarze

1

godziny zegarowej. W 2019 roku odbylo się 71 godzin zajęć,

których tematyka byla następująca:
czym masz problem” czyli jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych
2, „W zdrowym ciele zdrowy duch" - czyli o higienie, właściwym odżywianiu i zdrowym
1. „Z

—

trybie życia
3. „Stanowczo, łagodnie bez lęku" - czyli o zachowaniu asertywności
4, „Co nam kradnie wolność" - czyli zagrożenia cywilizacyjne i uzależnienia
5. „Nasze decyzje
i

i

wybory oraz wartości w naszym życiu"

—

czyli o odpowiedzialnosci

ponoszeniu konsekwencji

6. „Gniew tak, agresja nie" › czyli o uczuciach

i

sposobie ich wyrażania

7. „Bezpieczniej znaczy lepiej, przyjemniej” - czyli o naszym bezpieczeństwie

„Promocja zdrowia

90

i

i

kreatywne wykorzystywanie czasu wolnego"

—

jak zdrowo

mądrze wykorzystywac czas wolny

9, „Poznajmy się"

—

czyli „ja" w nowej grupie rówieśniczej

10„„Nie jestem sam, otaczają mnie inni” - czyli o wspólpracy iwspótdzialaniu w grupie,

oraz podtrzymywaniu i nawiązywaniu pozytywnych relacji z innymi
11

.

„Jestesmy sobie ciekawi, jesteśmy niepowtarzalni"
wartości mocnych stronach

o poczuciu własnej

- czyli

i

12„,Święta, święta i nie tylko..." - czyli o tradycjach świątecznych

i

wartościach w życiu

rodzinnym.
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W organizacji pracy szkól uwzględniono zajęcia pozalekcyjne o charakterze
opiekuńczym, wychowawczym
Profilaktyki

i

i

W ramach

prozdrowotnym.

Miejskiego Programu

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w większości szkól funkcjonują

grupy socjoterapeutyczne, Dwa razy w tygodniu podczas dwugodzinnych spotkań dzieci
z rodzin zagrożonych alkoholizmem mialy możliwośc uczestniczenia w zajęciach
edukacyjnych wychowawczych
i

W szkolach

możliwości uczniów.
diagnozowane są potrzeby, zainteresowania
Wtym celu podejmuje się wspolprace z rodzicami opiekunami prawnymi ukierunkowaną
i

i

na rozwiązywanie problemów powstałych na tle niepowodzeń szkolnych dzieci, konfliktów
środowiskowych,

konfliktów

We

rodzinnych.

wszystkich

placówkach

prowadzi

się pedagogizację rodziców, monitoruje się sytuację wychowawczą uczniów, prowadzi
się konsultacje ze specjalistami. Szkoly współpracują z takimi instytucjami jak Powiatowa
Poradnia Psychologiczno—Pedagogiczna, MOPS, Komenda Powiatowa Policji, Sąd
Rejonowy,

Straż

Ośrodek

Miejska,

Terapii: Psychoedukacji „Kompas", Ośrodek

Wspierania Dziecka i Rodziny i inne. W ramach integracji rodzin organizuje sie w szkolach
szereg imprez środowiskowych. Są to różnorodne uroczystości szkolne
festyny.
Organizowane są także akcje pomocy rzeczowej rodzinom w trudnej sytuacji materialnej
w formie paczek świątecznych podręczników.
i

i

Podejmowane w szkolach różnorodne programy inicjowane działania byly formami
wspierającymi wychowawczą rolę rodziny każdego dziecka i ucznia. Wszystkie programy
i

wychowawcze,

adaptacyjne
wspierające dziecko w rodzinie tworzone
byly po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb każdego z wychowanków, Byly to najczęściej
pogadanki dla dzieci
mlodziezy oraz rodziców prowadzone przez wychowawców,
pedagogów szkolnych
specjalistów do spraw uzależnień, policję
straż miejską.
Uczniowie brali też udzial w spektaklach profilaktycznych, a także w zajęciach sportowoi

i

i

i

prol'ilaktycznych nnansowanych z funduszu alkoholowego.
Ponadto szkoly po raz kolejny wlączyly się do ogólnopolskich kampanii: „Przemoc
boli". W oparciu o pozyskane materialy edukacyjne szkoly podejmowały
szereg
przedsięwzięć o charakterze prońlaktycznym nawiązującym do zalożer'i kampanii —
organizowane były konkursy plastyczne, konkursy literackie, festyny sportowe
i

happeningi.

Realizując zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2079 rok sfinansowano letnie kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci
z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Wypoczynek

dzieci ze szkoły podstawowej

i

adresowany był do 120

podopiecznych Miejskiej Świetlicy Środowiskowej z terenu
19
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Miasta Będzina. Każda baza lokalowa byla wyposażona w odpowiednie zaplecze,

gwarantujące aktywny bezpieczny wypoczynek, w trakcie którego prowadzono edukację
i

,

w

społeczną, polegającą na budowaniu przyjaznych relacji wśród
rówieśników, a także edukację historyczna poprzez obcowanie z zabytkami kultury

protilaktyczną

i

polskiej, poznanie tradycji

i

zwyczajów regionu, Pobyt dzieci na koloniach w Zalesiu,

Zakopanem oraz Jaworzynce mial na celu wypoczynek
!

poprawę ogólnej kondycji
organizmu, wzmocnienie poczucia wlasnej wartości oraz motywowanie do wyboru
i

właściwych wzorców życiowych. Organizator zapewnial dzieciom liczne atrakcje w formie
wycieczek pieszych, autokarowych, zajęć sportowych, warsztatów fotograficznych, zabaw
animacyjnych (dyskoteki, ogniska, wieczory regionalne, zajęcia integracyjne w świetlicy).
Dzieci poprzez wzmocnienie poczucia wlasnej wartości

i

zbudowaniu zdrowych relacji

interpersonalnych miały mozliwosć odreagowania swojej trudnej rodzinnej społecznej.
i

Kolejnym

celem

iedukacyjnych dzieci

i

jest

Programu

szans

wyrównywanie

rozwojowych

młodzieży. W miejskiej Świetlicy Środowiskowej prowadzone

były zajęcia indywidualne prawie ze wszystkimi wychowankami, podczas których dzieci
uczyły

się koncentracji

i

uwagi, mją możliwość wyrównywania braków

skupienia

edukacyjnych a także pracują nad poprawą wlasnego zachowania. W 2019 roku odbyło
się 208 zajęc indywidualnych.
Wydzial Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie, nadzorując pacę placówek
na terenie miasta Będzina — szkół podstawowych,
oświatowych funkcjonujących

oraz placówek opiekuńczych ~ żłobków zwraca szczególną uwagę
wynikają z ”Miejskiego
na realizację zadań, jakie spoczywają na tych placówkach
przedszkoli

i

Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021". Realizowane programy inicjowane
działania są formami wspierającymi wychowawczą rolę rodziny każdego dziecka i ucznia.
i

Wszystkie programy wychowawcze, adaptacyjne i wspierające dziecko w rodzinie
tworzone są po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb każdego z wychowanków.
Priorytetem jest wyrównywanie szans rozwojowych
którze

uczęszczają

do

dydaktyczno-wychowawcze

żłobków

i

przedszkoli,

i

edukacyjnych wszystkich dzieci,
Koncepcje

pracy

i

programy

funkcjonujące w tych placówkach na pierwszym miejscu

stawiają wszechstronny rozwój każdego dziecka,

uwzględniając jego indywidualne

możliwości i potrzeby. Szczególną troskę wykazuje miasto w zakresie opieki nad dziećmi
w wieku przedszkolnym. Miasto Będzin bardzo aktywnie wspiera inicjatywę Marzenia

na terenie gminy niepublicznych placówek przedszkolnych.

W roku 2019 prężnie

funkcjonowało dziewięć niepublicznych placówek. do których uczęszczało 303 dzieci
w wieku przedszkolnym. Z uslug niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego,
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glownie korzystają dzieci rodziców, którzy nie mieli szans na uzyskanie miejsca
w przedszkolach publicznych. Ofertę miasta dotyczącą edukacji przedszkolnej uzupełniły:
Niepubliczne Prywatne Przedszkole "Dobry Start",
—

Prywatne Przedszkole "YES-Mlodzi Odkrywcy”,

—

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Misiowa Dolinka",

—

Niepubliczne Przedszkole "Akademia Radosnego Malucha”,

—

waatne Przedszkole "Zaczarowany

—

Przedszkole Niepubliczne "Domowe Przedszkole Il”

—

Prywatne Przedszkole "U Buni”,

—

Niepubliczne Przedszkole "Zakątek Marzeń".

Ogród",

Niepubliczne Sportowe Przedszkole Bajka.
Wśród wymienionych placówek funkcjonuje przedszkole z grupami integracyjnymi

—

iprzedszkole anglojęzyczne. Wszystkie placówki niepubliczne realizują wlasne programy
wychowawcze. Uczestniczą również w podejmowanych przez miasto dzialaniach
dotyczących kompleksowego
i

i

interdyscyplinarnego

wspierania dziecka w placówce

domu rodzinnym oraz lokalnym środowisku.
W roku 2019 na terenie Będzina funkcjonowało 13 przedszkoli miejskich, do ktorych

uczęszczalo 1458 dzieci oraz dziewięć grup przedszkolnych w szkolach podstawowych,
gdzie 288 dzieci korzystalo z edukacji przedszkolnej. Rodziny wychowujące dzieci w wieku
przedszkolnym mają często trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
w stosunku do swoich dzieci, potrzebują pomocy w zakresie organizowania tym dzieciom

opieki w czasie wolnym, pokonywania trudnosci edukacyjnych,
zaburzeń zachowania.
W związku z tym przedszkola są organizatorami wielu dzialań wspierających rodziny
i

tych dzieci oraz takich przedsięwzięć, dzięki którym mogą doskonalić wlasny warsztat

pracy aby nieść wszechstronną

profesjonalną pomoc dziecku lub jego rodzicom.
W przedszkolach iżtobkach systematycznie odbywa się:
-

i

monitorowanie dzieci z rodzin

zagrożonych

kryzysem w tym niewydolnych

wychowawczo, w których wystepuje problem przemocy, uzależnień lub dlugotnNala
choroba,
-

stale podnoszenie kompetencji rodzin w zakresie pelnienia prawidlowo funkcji
opiekuńczo-wychowawczych poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konsultacji,
poradnictwa oraz udostępnianie literatury fachowej,

-

praca nad budowaniem świadomości odpowiedzialnosci rodzicielskiej,
otaczanie szczególną troską rodzin, w których występują przejściowe problemy
związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi — wspieranie tych rodzin daje trwale
i
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efekty
i

i

skutkuje pełną ochroną dziecka przed destrukcyjnym działaniem rodziny

najbliższego środowiska.

W związku z realizacją piątego z celów Programu tj. podejmowanie działań

interdyscyplinarnych w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym, miała miejsce
stala współpraca podmiotów podejmujących różnorodne działania na rzecz dzieci
młodzieży. Placówki oświatowe podejmowały systematyczne działania o charakterze
i

wspierając

interdyscyplinarnym

rodziny

niewydolne

wychowawczo

i

ubogie.

Kontynuowano współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatową
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rejonowym, Specjalnym Ośrodkiem

Szkolno-Wychowawczym oraz Domem Dziecka w Sarnowie. Na bieżąco prowadzone
były konsultacje

i

porady dla rodziców, mające na celu rozwiązywanie problemów

wychowawczych. Uczniowie wspierani byli zajęciami ułatwiającymi pokonywanie progów
edukacyjnych, a także dotyczącymi sposobow radzenia sobie ze stresem.
Ośrodku Pomocy Społecznej

W Miejskim

oświatowymi

i

podejmowali współpracę z jednostkami

innymi instytucjami powołanymi do pomocy dzieciom

i

rodzinie z terenu

Będzina miast ościennych:
i

—

Urząd Miejski w Będzinie
i

—

- współpraca w zakresie organizacji

półkolonii zimowych

letnich, Pikniku Rodzinnego;

Placówki oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)

—

współpraca

z wychowawcami, pedagogami, psychologami, higienistkami;
—

—-

Ośrodek Wspierania Dziecka

Rodziny - udział pracowników w posiedzeniach
zespołów interdyscyplinarnych oraz w naradach organizowanych przez ośrodek;
Sąd Rejonowy - Kuratorska Sluzba Sądowa - współpraca w zakresie rozwiązywania
i

problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, przemocą w rodzinie interwencji
w środowisku oraz uczestnictwa w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych;
i

—

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ~ współpraca z koordynatorami pieczy
zastępczej oraz w zakresie współtworzenia zespołów interdyscyplinarnych działalności
i

podejmowanej na rzecz społeczności lokalnej;
—

Komenda Powiatowa Policji

—

współpraca w zakresie współtworzenia zespołów

intemencji w środowisku lokalnym.
podejmowania w grupach roboczych działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz

interdyscyplinarnych,

przeprowadzania

organizowania społecznych kampanii edukacyjnych;
—

Straż Pożarna

—

współpraca w zakresie przeprowadzania interwencji w środowisku

lokalnym oraz współorganizacja imprez plenerowych;
—

Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARVIT

—

współpraca
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wzakresie poradnictwa specjalistycznego oraz działalności na rzecz środowiska
lokalnego, w szczególności pracy na rzecz osób
wspóluzależnionych
—

i

od alkoholu

uzależnionych

z zaburzeniami psychicznymi;

Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KOMPAS
wzakresie
dla dzieci

poradnictwa

specjalistycznego, prowadzenia

grup

—

wspólpraca

terapeutycznych

mlodzieży, uczestnictwa w kampaniach edukacyjnych oraz działalności
na rzecz środowiska lokalnego;

—

i

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

—

wspólpraca w zakresie

pozyskiwania wolontariuszy;
Ostatnim z celów Programu byla

zmiana postaw spolecznych poprzez

promowanie wartości rodziny. Ważnym krokiem w rozwijaniu pozytywnego wizerunku
rodzin wielodzietnych bylo przyjęcie uchwalą Nr XLVIII/4840014 Rady Miejskiej Będzina

zdnia 26 marca 2014

roku

Programu

Wsparcia

„Rodzina 3+ go'rą”.

Inicjatywa

ta jest elementem polityki społecznej realizowanej przez miasto Będzin ma na celu
promocję rodzin wielodzietnych oraz dzialari na rzecz wzmocnienia kondycji tych rodzin.
1

poprawę warunków ich życia, zwiększenie szans rozwojowych
życiowych dzieci
i
mlodziezy wychowujących się w rodzinach wielodzietnych. a także kształtowanie
ich pozytywnego wizerunku. Przystępując do programu każda rodzina wielodzietna
i

otrzymuje imienne karty uprawniające do ulg
kultury, sportu
i

i

zniżek umożliwiających dostęp do dóbr

rekreacji zarządzanych przez miejskie jednostki publiczne oraz do uslug
towarów oferowanych przez podmioty niepubliczne. W 2019 roku Miejski Ośrodek
i

Pomocy Spolecznej w Będzinie wydal w sumie 210 kart.
Ponadto rodziny z przynajmniej trójką dzieci

mogą korzystać równiez

zogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, W minionym roku za pośrednictwem Miejskiego
Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie wydano lącznie 678 kart.
W ramach powyższego zadania gmina przystąpiła do ogólnopolskich kampanii
„Postaw na rodzinę". Glównym zalożeniem pierwszej z nich„ przebiegającej pod haslem
„kochamy, sluchamy, rozmawiamyl”. Kampania podpowiadala rodzicom jak rozmawiać
z dzieckiem, by być na bieżąco zjego pobrlemami.
Na terenie miasta

organizowane byly liczne imprezy kulturalno-rekreacyjne
zachęcające rodziców do aktywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi oraz festyny
rodzinne sprzyjające wzmocnieniu więzi

i

wartości rodzinnych. Należały do nich między

innymi:
-

edycja Metropolitalnego Święta Rodziny — włączenie się w organizację
imprezy zacieśniającej więzi pomiędzy mieszkańcami naszego regionu, promującej

- XII
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wartości życia rodzinnego. W ramach swięta zorganizowano m.in, festyn z okazji
Dnia

Dziecka, masowe biegi przełajowe,

ogólnopolski turniej tańca, akcję

„Przystanek zdrowie”.
gra terenowa dla całych rodzin na wzgórzu
zamkowym, drużyny odkrywaty zagadki dotyczące miasta Będzina. Na uczestnikow

-

Będzińscy Tropiciele Przygód

—

czekały emocjonujące przygody, ciekawe zadania i nietuzinkowa historia,
-

Bieg Malucha dla dzieci w wieku 2-9 lat na plaży miejskiej, okazja dla rodzin

do wspólnego spędzenia czasu, wydarzenie

promujące

ruch oraz zdrową

rywalizację,
-

akcja „Aktywna Plaża" czyli letnia akademia fitnessu i tańca organizowana na

plaży miejskiej w Będzinie ze zróżnicowanymi zajęciami ruchowymi
dla wszystkich bez względu na wiek płeć, takimi jak: zumba, mash
i

i

tanecznymi
it

up fitness,

stretching, hip-hop, kickboxing, bollywood dance czy joga w sezonie wakacyjnym,
inne atrakcje w ramach akcji to ognisko z pieczeniem kielbasek, Piana Party,
festiwal kolorów czyli zabawa z kolorowymi proszkami czy gry i zabawy dla dzieci
na plaży. Zapewniaiy one aktywne i ciekawe spędzanie czasu wszystkim członkom
rodzin, którzy z różnych powodów spędzali wakacje w mieście.
~

Zakończenie Lata

—

koncerty rozrywkowe. Grafitti Art Festiwal. kulinarny rekord

smażenia placków ziemniaczanych z degustacją, możliwość spędzenia czasu
na powietrzu oraz skorzystania z szeregu bezpłatnych atrakcji: warsztaty balonowe,
konkursy, malowanie twarzy, animacje, zajęcia plastyczne

przeprowadzenie akcji „Pelna Miska dla Schroniska" czy „Wielka mobilna
zbiórka dla psów kotów - Będzin pomaga", gdzie każdy mieszkaniec mógł

-

i

pomóc, dostarczając produkty niezbędne w schroniskach. Akcja propagowała
prawidtowe postawy spoleczne,
-

Będziński Bieg Niepodległości, promujący aktywność sportową,
Będzińskie Mikołajki, organizacja konkursu plastycznego z nagrodami, finał

w Parku Syberka,
-

Jarmark Bożonarodzeniowy, przybliżający tradycje świąteczne,

W minionym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie zorganizował

szereg zajęć

i

imprez sprzyjających integracji rodziny

i

aktywizacji ze środowiskiem

lokalnym, byl to między innymi:
-

Metropolitarny Dzień Rodziny, który odbył się w dniu 30.05.2019 roku na terenie
Plaży Miejskiej w Będzinie. Impreza ta miała charakter wielopokoleniowy,
na który asystenci rodziny zaprosili wszystkich uczestników rodzin objętych
ze
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wsparciem, a podczas jej trwania przeprowadzali liczne zabawy dla dzieci

ich
i

~

dorosłych związane z aktywnością fizyczną.

Piknik

Rodzinny, na który zostały zaproszone rodziny objęte wsparciem
asystentów rodziny, ale również pensjonariusze Dziennych Domow Pomocy
Społecznej (Warpie, Gzichów), uczestnicy Centrum Usług Społecznych. Impreza
przebiegła pod hasłem „ALOHA!

-

podróż na Hawaje", podczas której odbyły

się liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla uczestników. Ponadto asystenci
rodziny zorganizowali słodki catering. liczne atrakcje (między innymi dmuchany

statek dla dzieci, poczęstunek w postaci waty cukrowej, ciast, ciasteczek, napoi),
Zarówno dzieci jak
dorosłych motywowal do wspólnych zabaw animator,
który został zaproszony przez zespół asystentów rodziny,
Dodatkowo
i

zorganizowany został grill, podczas którego pieczone byly kiełbaski dla wszystkich
uczestników imprezy oraz zamówiony został poczęstunek w postaci pizzy.
-

Impreza Mikołajkowa która odbyła się w dniu 06.12.2019 roku na terenie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie, gdzie poprowadzone zostały
zabawy dla najmłodszych. Dzieci mialy możliwość spotkania otrzymania
prezentu od Mikolaja, a następnie wspolnego oglądania świątecznej bajki.

gry

i

i

Dzial Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie
był z kolei organizatorem zimowych letnich półkolonii dla dzieci z rodzin objętych pomocą
i

osrodka. Półkolonie zimowe odbywały się w dniach od 18.02 do 22.02.2019 roku,
natomiast półkolonie letnie zostały zorganizowane w dniach od 01.07 do 05.07.2019 roku.
W trakcie półkolonii udzial brało 40 dzieci z rodzin objętych pomocą tutejszego Ośrodka.
Podczas półkolonii zorganizowano dla uczestników catering, różnorodne gry, zabawy.
konkursy

z

nagrodami,

a

także

aktywne

formy

spędzania

czasu

wolnego,

które organizowane były na terenie miasta. Na zakończenie półkolonii wszyscy uczestnicy
otrzymali atrakcyjne upominki. Wszystkim uczestnikom zapewniono posiłki w postaci
śniadania obiadu,
i

Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2016— 2018 wyznaczył kierunki

działań w zakresie pracy z rodziną

dzieckiem przy uwzględnieniu uwarunkowań
minionym roku do realizacji programu zaangażowane

izasobów lokalnych. W
byly instytucje powołane

i

zobowiązane do podejmowania działań na rzecz rodziny.
Dzięki temu nastąpiło wzmocnienie społeczności lokalnej poprzez szeroko rozumianą
współpracę

i

wszystkich służb. Podejmowane działania

realizowanych programów

i

niewydolnych wychowawczo.

były kontynuacją

miały na celu zintensyfikowanie

Podjęto

równiez działania

wcześniej

działań wobec rodzin

mające na celu dązenie
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do podniesienia jakości świadczonych
dla rodzin

zagrożonych

usług oraz wzmocnienia systemu wsparcia

bezradnością opiekuńczo

—

wychowawczą.

Podejmowane

przedsięwzięcia wyznaczyły kierunki do dalszej realizacji oraz wskazaly zapotrzebowanie
w zakresie:
—

interdyscyplinarnej współpracy wszystkich slużb

i

instytucji w obszarze wspierania

rodziny,
—

rozwoju asystentury rodzinnej, jako elementu profilaktycznego

i

wspierającego rodzinę

w dążeniu do pozytywnych zmian,
—

zmiany świadomości społeczności lokalnej w obszarze korzystania ze specjalistycznego
wsparcia.
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