
Harmonogram zadań realizowanych w 2012 roku
w ramach 

„Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Piekary Śląskie na lata 2011-2015”
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Priorytet I: Ekonomiczne podstawy rozwoju społecznego

Cel/kierunek
(zrealizowany)

Nazwa projektu/
działania

Podmiot
realizujący

Liczba
osób

objętych
projektem/
działaniem

Cel: C1.1 

Ograniczony wpływ bezrobocia na generowanie negatywnych zjawisk społecznych.

K1.1.2.a Promowanie osób bezrobotnych na rynku pracy. Realizacja projektu systemowego „Przywrócić wartości – projekt 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji
mieszkańców Piekar Śląskich”

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

64 os.

Realizacja usługi pośrednictwa pracy Powiatowy Urząd
Pracy

15.000 os.

Realizacja usługi poradnictwa zawodowego Powiatowy Urząd
Pracy

900 os.

K1.1.2c  Rozwój  sezonowych  form  zatrudnienia  osób
bezrobotnych  i  wspieranie  firm  w  zatrudnianiu
bezrobotnych na krótszy okres.

Organizacja kiermaszów wakacyjnych dla młodzieży Powiatowy Urząd
Pracy 

ok. 64 os.

K1.1.3.b  Organizacja  warsztatów  z  zakresu  aktywnego
poszukiwania  pracy   przygotowujących  do  lepszego
radzenia  sobie  w  poszukiwaniu  i  podejmowaniu
zatrudnienia  przez osoby znajdujące się  w szczególnej
sytuacji na rynku pracy.

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej (warsztaty umiejętności 
społecznych, doradztwo zawodowe)

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

8 os.

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy w Klubie Pracy Powiatowy Urząd
Pracy

29 os.

Cel: C.1.2 

Wysokie kompetencje mieszkańców w funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.
K1.2.1.b stworzenie systemu prognozowania dostępności
kwalifikacji na lokalnym rynku pracy w oparciu o analizy
kształcenia w mieście.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, realizowany w 
okresach półrocznych

Powiatowy Urząd
Pracy

brak danych
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K1.2.2.a 

Stworzenie  systemu  stypendialnego  umożliwiającego
osobom  dotkniętym  ubóstwem  naukę  i  podnoszenie
kwalifikacji (w tym np. dofinansowanie dojazdów do szkół,
zakup  podręczników,  stypendia  naukowe  dla  uczniów
osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce).

Dofinansowanie do podręczników i przyborów szkolnych Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci

26 os.

Stypendia socjalne (art. 90 c ustawy o systemie oświaty) Wydział  Edukacji
UM

468 os.

Stypendia socjalno- naukowe Prezydenta i Rady Miasta Wydział  Edukacji
UM

34 os.

Stypendia dla wybitnych uczniów – mieszkańców Piekar Śl Wydział  Edukacji
UM

13 os.

Rządowy program pomocy uczniom w 2011 „Wyprawka szkolna” Wydział  Edukacji
UM

318 os.

K1.2.2.b Rozwój dofinansowywanych (dla osób ubogich
bezpłatnych)  form  kształcenia  uzupełniających  wiedzę
szkolną  i  kształtujących  kompetencje  cywilizacyjne:
korepetycje, kółka zainteresowań.

Zajęcia warsztatowe Kl. I szkoła zawodowa - „Bariery komunikacji 
społecznych”

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 
(PP-P)

94 os.

Zajęcia integracyjne dla klas I szkoły podstawowej; PP-P 23 os.

Program edukacyjno-terapeutyczny „Ortograffiti”; PP-P 13 os.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; PP-P 16 os.

Program edukacyjny „Efektywne techniki uczenia się” dla klas IV-VI 
szkoły podstawowej;

PP-P 241 os. 
(11 klas)

Zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii „Rozminuj agresję” PP-P 87 (4 klasy)

Warsztat integracyjny dla członków Młodzieżowej Rady Miasta PP-P 14

Zajęcia warsztatowe dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową PP-P 10

Warsztaty integracyjno –rozwojowe „ szczęście jest we mnie” dla 
uczniów klas I-szych ZSZ

PP-P 53 uczniów 

„Piekarski Przedszkolak” Wydział  Edukacji
UM

1093 os.

„Zindywidualizowane  nauczanie  w  Piekarach  Śląskich  kluczem  do
sukcesu” 

Wydział  Edukacji
UM

542 os.

„Akademia umiejętności w Piekarach Śląskich” (MSP 1, 9, 11, 12, 13,
MG1, MG4)

Wydział  Edukacji
UM

brak danych
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„Od grosika do złotówki” Wydział  Edukacji
UM

50 os.

K1.2.2.c Projekty promujące znaczenie wykształcenia w
kształtowaniu  przyszłości  mieszkańców,  w  tym  z
wykorzystaniem dobrych wzorców (kształtowanie nowych
aspiracji, promowanie wiedzy i kwalifikacji jako klucza do
„wyrwania” się z biedy i bezrobocia).

Zajęcia aktywizujące wybór zawodu „ Kim jestem - kim będę?” kl. II 
gimnazjum

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 
(PP-P)

243 os.

Indywidualne konsultacje zawodowe dla uczniów klas III gimnazjum PP-P 97 os.

Warsztaty z preorientacji zawodowej „ Świat zawodów” dla uczniów 
klas VI szkół podstawowych

PP-P 117 os.

Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji – badania zbiorowe LO PP-P 50 os.

Młokoz – badania zbiorowe uczniów gimnazjalistów 
kwestionariuszem zainteresowań zawodowych 

(plan do końca grudnia)

PP-P

WKP – badania zbiorowe uczniów szkoły ponadgimnazjalnej PP-P

Badania zbiorowe uczniów klas I-III „ Barwy preferencji zawodowych” 

(plan na 2013)

PP-P

„Link do Przyszłości” spotkanie dla młodzieży promujące 
wykształcenie i nowe zawody

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 

25 os.

Cykl spotkań z młodzieżą piekarskich szkól ponadgimnazjalnych Powiatowy Urząd
Pracy

ok. 180 os.

Spotkania mające na celu przedstawienie możliwości dalszej nauki 
oraz dodatkowych form wsparcia oferowanych przez uczelnie wyższe
dla przyszłych studentów.

Powiatowy Urząd
Pracy

ok. 135 os.

Psychologiczno-pedagogiczne  badanie  preferencji  zawodowych
uczniów testem WKP  

Wydział  Edukacji
UM

208 os.

„Festiwal Zawodów” organizowany przez ZSZ Wydział  Edukacji
UM

200 os.
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Cel: C.1.3  

Zrównoważony  lokalny  rynek  pracy  dostarczający  mieszkańcom  Piekar  Śląskich  możliwości  zaspokajania  materialnych  potrzeb
i realizacji aspiracji zawodowych.

K1.3.1.a Uruchomienie systemu monitoringu rynku pracy
umożliwiającego  wielokryteriową  ocenę  zachodzących
zmian i prognozowanie przyszłej sytuacji.

Działania zmierzające do przywracania na rynek pracy osób, których 
kwalifikacje uległy dezaktualizacji lub które wskutek długotrwałego 
bezrobocia nie posiadają umiejętności aktywnego poszukiwania 
pracy.

Powiatowy Urząd
Pracy

155 os.

K1.3.7.b  Podnoszenie  kompetencji  cywilizacyjnych
mieszkańców  w  zakresie  wykorzystywania  narzędzi
teleinformatycznych  ograniczających  konieczność
fizycznego  pokonywania  przestrzeni  w  celach
zawodowych i edukacyjnych.

Kurs komputerowy dla pokolenia 50+ Miejska 
Biblioteka 
Publiczna (MBP)

44 os.

Angielski 1..2..3.. – komputerowy kurs nauki języka angielskiego dla 
dorosłych

MBP 8 os.

Priorytet II: Wzmacnianie i rozwój rodziny

Cel/kierunek Nazwa projektu/
działania

Podmiot
realizujący

Liczba
osób

objętych
projektem/
działaniem

Cel: C.2.1

Wysoka dostępność i rozwój usług edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczo-wychowawczych wspierających rozwój rodziny.

K2.1.1.

Rozwój  poradnictwa  specjalistycznego  i wprowadzanie
nowych  metod  pracy  z  rodziną  wzmacniających  zdolność

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (udzielanie pomocy rodzinom 
zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej)

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

18 rodzin 

Asysta rodzinna MOPR 38 rodzin
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rodzin do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania. „Mój dom” program dla rodzin z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi

MOPR 16 osób 
(4 rodziny)

Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym, ze specjalistami z 
zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka 
oraz specjalistami z zakresu korektywy wad wymowy i postawy

Zespół Szkół im. 
Marii 
Grzegorzewskiej

brak danych

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na terenie szkoły dla dzieci w 
wieku przedszkolnym

Zespół Szkół im. 
Marii 
Grzegorzewskiej

brak danych

Pomoc osobom i rodzinom w sprawach urzędowych i sądowych w 
Punkcie Interwencji Kryzysowej (pomoc w pisaniu pozwów, 
pośrednictwo w kontaktach z prawnikiem, działania edukacyjne na 
temat zachowań w sądzie, zachowań w sytuacjach przemocy, 
współuzależnień i innych)

MOPR - PIK 170 osób      
(w tym 117 
poradnictwo 
prawne)

Rozmowy terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych, elementy terapii 
rodzin (mediacje w sytuacjach konfliktowych) w Punkcie Interwencji 
Kryzysowej

MOPR - PIK 290 os.

K2.1.2.

Promowanie  zachowań  prorodzinnych  oraz  prawidłowych
postaw rodzicielskich.

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

ok. 300 os.

Zorganizowanie imprez dla całej społeczności szkolnej: Piknik rodzinny,
Kiermasz świąteczny, Dzień Śląski

Zespół Szkół im. 
Marii 
Grzegorzewskiej

K2.1.3.

Podnoszenie poziomu dostępności oferty opieki dla dzieci w
wieku  do  lat  3  –  nowe  formy,  rozszerzanie  zakresu,
zwiększenie  potencjału  ilościowego,  łączenie  mechanizmu
rynkowego  ze  wspieraniem  finansowym  rodzin  w  trudnej
sytuacji materialnej.

Zapewnienie miejsc opieki w ramach działalności Żłobka Miejskiego Żłobek Miejski 70 os.

K2.1.4. Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili 
wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole

PP-P 23 os.
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Zwiększenie  różnorodności  oferty  usług  opiekuńczych,
edukacyjnych,  kulturalnych  dla  dzieci  w  wieku
przedszkolnym.

Zajęcia edukacyjno-literackie dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat „Pajacyk
i Bajka”

MBP 190 os.

K2.1.5.

Pozaszkolne  inicjatywy  sprzyjające  wszechstronnemu
rozwojowi dzieci.

Projekt edukacyjny „Cztery Łapy” MBP 200 os.

Lekcje Czytania MBP 40 os.

Lekcje Słuchania MBP 50 os.

Kółko filatelistyczne MBP 60 os.

Cykl zajęć „Zawody w Zawody” MBP 60 os.

”Z Bolkiem i Lolkiem dbam o zdrowie”. Wydział  Edukacji
UM

98 os.

Moje miasto bez elektrośmieci Wydział  Edukacji
UM

170 os. 

Posadź swoje drzewko Wydział  Edukacji
UM

33 os.

Zbieramy Makulaturę Wydział  Edukacji
UM

170 os.

„Program twórczego rozwoju POMYSŁOTEKA” - realizowany w ZSP
nr  1 w roku szkolnym 2011/2012

MOPR 10 os. 

Program „Kalejdoskop” MOPR 7 os.

Program  „Poszukiwania”  -  grupa  socjoterapeutyczna  dla  dzieci  i
młodzieży, realizowany w świetlicy środowiskowej MOPR

MOPR 10 os.

Program  „Świetlicowa  pracownia  pomysłów”  grupa
socjoterapeutyczna  dla  dzieci  i  młodzieży,  realizowany  w  świetlicy
środowiskowej MOPR

MOPR 8 os.
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K2.1.6.

Rozwijanie  oferty  aktywnego  i  konstruktywnego  spędzania
wolnego czasu przez dzieci, młodzież i całe rodziny.

Udostępnianie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSiR-u dla 
wszystkich zainteresowanych aktywnym spędzaniem wolnego czasu

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

20 000 osób

Dofinansowanie do wyjazdów i wycieczek TPD 35 os.

Realizacja IV edycji „Programu wzmacniania rodziny” – cykl zajęć 
warsztatowych dla rodziców i dzieci w wieku 10-13 lat

PP-P 23 os.

Seanse „Filmidło” MBP 250 os. 

Głośne czytanie bajek MBP 140 os.

Akcja „Pięć Minut dla Książki” MBP 200 os.

Cykliczne zajęcia z zakresu przyrody i ekologii MBP 60 os. 

Organizacja „Pikników rodzinnych” Wydział  Edukacji
UM

2341

Dzień Babci – Dzień Dziadka Wydział  Edukacji
UM

1692

Wigilie klasowe i Jasełka Wydział  Edukacji
UM

7019

Udział w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” Wydział  Edukacji
UM

1935

MG 1 - „Szkolny Maraton Czytania” Wydział  Edukacji
UM

60

MDK 2: Dni otwarte Wydział  Edukacji
UM

150

MDK 2: Plener malarski „Kalwaryjskie Impresje” Wydział  Edukacji
UM

60
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K2.1.6.a  Rozwój  infrastruktury  kultury,  organizacja
wydarzeń  kulturalnych  atrakcyjnych  dla  rodzin,
funkcjonowanie instytucji, których działanie przyczynia się
do aktywizacji kulturalnej i intelektualnej rodzin.

Realizacja II edycji „Spotkań z psychologią” dla mieszkańców miasta PP-P

„Biblioteka pod Chmurką” na Kopcu Wyzwolenia MBP 250

Konkurs fotograficzny „W Rodzinie najlepiej” MBP 12

Spektakl dla dzieci „Sznurkowe Skrzaty” MBP 70

Organizacja wystaw, wernisaży MBP 350

Spotkania autorskie MBP 300

K2.1.6.b  Rozwój  infrastruktury  sportowej  i  rekreacyjnej
umożliwiającej  rozwój  rodziny  poprzez  aktywność
fizyczną,  organizacja  wydarzeń  sportowych  i
rekreacyjnych  atrakcyjnych  dla  rodzin,  funkcjonowanie
instytucji, których działanie przyczynia się do aktywizacji
fizycznej rodzin.

Działalność sekcji sportowo-rekreacyjnych (pływacka, tenisa 
ziemnego, strzelecka, wędkarska, piłki nożnej, Klub Biegacza, sekcja 
rowerowa)

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

362 osoby

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do osób w 
różnych kategoriach wiekowych

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

5 000 osób

Zajęcia sportowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży MOPR brak danych

K2.1.7.

Wykorzystywania  współczesnych  narzędzi
teleinformatycznych dla wspierania rozwoju rodzin.

Prowadzenie strony internetowej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej;

PP-P

Dziennik elektroniczny (I LO, MSP 9, ZSZ, MG1) Wydział  Edukacji
UM

1443 os.

Korespondencja elektroniczna  (sms, mail) Wydział  Edukacji
UM

1456 os.

Strony internetowe piekarskich placówek oświatowych Wydział  Edukacji
UM

K2.1.7.a Edukacyjne i techniczne wsparcie dla rodzin w
zakresie korzystania z Internetu.

Internetowy kurs „Biblioteka miejscem bezpiecznego Internetu” dla 
dzieci i młodzieży

MBP Piekary 
Śląskie

150 os.

Możliwość korzystania z Internetu, pomoc i nauka obsługi komputera, 
pisanie pism CV, wyszukiwanie ofert pracy w Klubie Integracji 
Społecznej

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

brak danych
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K2.1.8.

Tworzenie  oferty  w  zakresie  opieki  i  spędzania  czasu
wolnego dla osób nie posiadających lub nie otrzymujących
odpowiedniego  wsparcia  ze  strony  swoich  rodzin,  w
szczególności ludzi starszych i samotnych.

Utrzymanie aktywności fizycznej, intelektualnej, osobistej u osób 
przewlekle psychicznie chorych

Dom Pomocy 
Społecznej 

130 osób

Utworzenie Klubu Seniora MOPR 20 osób

Cel: C.2.2

Zdolność  młodych  mieszkańców  do  umiejętnego  czerpania  z  globalnych  procesów  ekonomicznych,  społecznych  i  kulturowych
oraz ograniczony negatywny wpływ niepożądanych wzorców kulturowych na młodzież

K2.2.1. 

Rozwijanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego 
o wysokiej atrakcyjności dla młodych mieszkańców miasta.

Oferta uczestnictwa w imprezach cyklicznych – ligi sportowe Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

450 os.

Realizacja projektu „Kurs na Sukces – odkryj siebie” Miejska Biblioteka 
Publiczna

brak danych

„Nocki w Bibliotece” MBP 50 os.

Konkurs czytelniczy „Wokół Zielonego Wzgórza” MBP 100 os.

Zajęcia z użyciem konsoli xBox 360 z funkcją kinekt MBP brak danych

Internetowe zajęcia nauki języka angielskiego dla dzieci MBP brak danych

Półkolonie w Świetlicach Środowiskowych nr 1 i 2 Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie 

40 dzieci

Różnorodne koła zainteresowań  (godziny z art. 42 Karty Nauczyciela) Wydział  Edukacji
UM

brak danych

Zajęcia sportowe (godziny z art. 42 Karty Nauczyciela) Wydział  Edukacji
UM

brak danych

Wyjazdy do kina i teatru (godziny z art. 42 Karty Nauczyciela) Wydział  Edukacji
UM

brak danych

Organizacja wypoczynku zimowego i letniego w mieście (półkolonie) Wydział  Edukacji
UM

963 os.

MDK 2 - comiesięczne otwarte warsztaty plastyczne „Twórcze 
poniedziałki”

Wydział  Edukacji
UM

120 os.
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K2.2.2.

Projekty  wspierające  udział  młodych  mieszkańców  w
działaniach  na  rzecz  promowania  i  pielęgnowania
dziedzictwa kulturowego miasta i regionu.

Dni Kultury Śląskiej (MSP1, MSP11, ZSP2, MG1) Wydział  Edukacji
UM

938 os.

Konkursy wiedzy o Piekarach Śląskich (ZSZ, MG2) Wydział  Edukacji
UM

120 os.

Rocznica śmierci Patronów Hufca Piekarskiego – Hatki, Hadasia i Tomy Wydział  Edukacji
UM

70 os.

Konkurs „Godomy po śląsku” Gaik gimnazjalny Wydział  Edukacji
UM

245 os.

MG2 – Szkolna „Szansa na sukces” (konkurs piosenki) Wydział  Edukacji
UM

494 os.

MG 1- Festiwal  Teatralny” Artgim” Wydział  Edukacji
UM

200 os.

MDK 2: Festiwal Kultury Dzieci i Młodzieży Szkolnej (el. miejskie), Wydział  Edukacji
UM

150 os.

Regionalny Konkurs Recytatorski  (el. miejskie), Wydział  Edukacji
UM

40 os.

Miejski konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Marzenie do Złotej 
Rybki”, 

Wydział  Edukacji
UM

70 os.

Piekarskie Dni Matematyki Wydział  Edukacji
UM

286 os.

K2.2.3.

Projekty  zwiększające  możliwości  rozwijania  talentów
młodych mieszkańców i ich wykorzystywania do budowania
pozycji w społeczeństwie.

Organizacja konkursów: plastycznego „Przyjaciel dziecka”, literackiego 
„Tego dnia nigdy nie zapomnę”

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci

27 os.

Wystawy prac utalentowanych dzieci i młodzieży w bibliotecznej Galerii 
Młodych

MBP Piekary 
Śląskie

150 os.

„Dziecko w Sieci” – programy :Sieciaki, 3…2…1… Wydział  Edukacji
UM

1340 os.

Program „Narkotyki drogą do nikąd” Wydział  Edukacji
UM

 564 os.

Program „Krok po kroku” Wydział  Edukacji
UM

78 os.

11



K2.2.4.

Rozwijanie  oferty  dodatkowych  zajęć  szkolnych  –
szerokopasmowy Internet, przedsiębiorczość, itp.

Promocja sportu szkolnego – organizacja współzawodnictwa 
międzyszkolnego

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

3000 os.

Wycieczki  turystyczne,  szkolne  dyskoteki,  bale  kostiumowe,  dni
samorządności  (pierwszy  dzień  wiosny),  udział  w  uroczystościach
szkolnych i miejskich

Wydział  Edukacji
UM

brak danych

MSP 12 Edukacja prawna najmłodszych Wydział  Edukacji
UM

170 os.

MSP 12 Ogólnopolski program „Warto być dobrym” Wydział  Edukacji
UM

170 os.

K2.2.5.

Działania z zakresu profilaktyki  uzależnień adresowane do
młodych mieszkańców miasta.

Realizacja programu „Z samotności w samotność – narkotyki drogą do 
nikąd” dla klas VI szkół podst. Oraz kl. I gimnazjum

PP-P 34 klasy

Program z zakresu profilaktyki
i edukacji zdrowotnej pn.: „Narkotyki zagrożeniem dla młodej kobiety – 
przyszłej matki”

Szpital Miejski 
w Piekarach 
Śląskich 

302 osoby

K2.2.6.

Działania wspierające tworzenie optymalnych relacji  i więzi
w rodzinach oraz grupach rówieśniczych.

Program „LUZ – lekcja udanej zmiany” realizowany dla dzieci w MSP nr 
9 (rok szkolny 2011/2012)

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

24 os.

K2.2.9.

Projekty  rozbudowy  i  modernizacji  placów  zabaw,  boisk,
miejsc rekreacji.

Program „Radosna szkoła” – budowa placu zabaw przy MSP11 Wydział  Edukacji
UM

212 os.

Cel: C.2.3 

Sprzyjające warunki dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodzin.

K2.3.2.

Rozwijanie  oferty  mieszkań  chronionych,  treningowych,
socjalnych.

Mieszkanie dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny 
zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie 

3 os.
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Priorytet III. Społeczeństwo obywatelskie

Cel/kierunek
(zrealizowany)

Nazwa projektu/
działania

Podmiot
realizujący

Liczba
osób

objętych
projektem/
działaniem

Cel: C.3.1. Rosnący udział podmiotów lokalnych w działaniach na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

K.3.1.3.

Promowanie  i  aktywne  wspieranie  wolontariatu  –
informowanie o najbardziej pożądanych kierunkach rozwoju,
udzielanie pomocy merytorycznej i rzeczowej.

Program świadczeń wolontarystycznych skierowanych do rodzin 
zastępczych realizowany w Dziale Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

Rodziny 
zastępcze z 
terenu Piekar
Śląskich

Klub Szkół UNICEF – Projekty „Dostrzec innych- pomoc humanitarna”, 
„Szkoła z prawami dziecka”

Wydział Edukacji UM 961 os.

Udział uczniów w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy” Wydział Edukacji UM 983 os.

Akcja „Nakrętka dla Oliwii” Wydział Edukacji UM 2948 os.

MG 1 „Szlachetna paczka” Wydział Edukacji UM 1 rodzina

Udział w akcji ”Góra grosza” Wydział Edukacji UM 3689 os.

MDK 2: działania wolontariuszy EVS (European Voluntary Service) Wydział Edukacji UM 150 os.

Szkolny Klub Wolontariatu – „Pomocna Dłoń” Wydział Edukacji UM 161 os.

Cel: C.3.2. Korzystne warunki dla zawiązywania międzysektorowego partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w Piekarach Śląskich.

K.3.2.1. 

Uruchomienie  wśród  mieszkańców,  organizacji
pozarządowych oraz przedsiębiorców kampanii promocyjnej
na  rzecz  niesienia  pomocy  osobom  najbardziej
potrzebującym.

Akcja „Paczka świąteczna” Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci

50 os.
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Priorytet IV. Niepełnosprawność i zdrowie

Cel/kierunek
(zrealizowany)

Nazwa projektu/
działania

Podmiot
realizujący

Liczba osób
objętych

projektem/
działaniem

Cel: C4.1. Warunki dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społecznym i gospodarczym życiu miasta.

K4.1.1 

Działania  na  rzecz  integracji  społecznej  oraz  aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych.

Objęcie w ramach projektu „Przywrócić wartości – projekt Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców
Piekar Śląskich” wsparciem osoby niepełnosprawne

MOPR 22 os.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa w ramach WTZ Polskie 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 
Umysłowym koło w 
Piekarach Śląskich

70 os.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” MOPR 2 os.

Praktyki zawodowe i tzw. próbki pracy dla osób z upośledzeniem 
umysłowym

MBP 5 os.

Prowadzenie oddziałów integracyjnych w Miejskich Przedszkolach nr 5 i
15, Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 oraz Miejskim Gimnazjum nr 1

Wydział Edukacji UM 101 os.

Preorientacja zawodowa, poradnictwo psychologa i pedagoga 
szkolnego oaz specjalistów z zakresu rewalidacji 

Zespół Szkół im. 
Marii 
Grzegorzewskiej

K4.1.2

Tworzenie  nowych  i  rozwój  istniejących  zasobów
instytucjonalnych  wspierających  funkcjonowanie  w mieście
osób niepełnosprawnych.

Utworzenie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Dotkniętych 
Autyzmem „Szklany Mur”

K4.1.3.

Likwidacja  barier  komunikacyjnych,  transportowych  i
architektonicznych uciążliwych dla osób niepełnosprawnych

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania MOPR 4 os.
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oraz  pełne  udostępnianie  niepełnosprawnym  przestrzeni
publicznych i budynków użyteczności publicznej w mieście.

K4.1.4.

Upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności  problemach
osób niepełnosprawnych, możliwościach niesienia pomocy i
włączania się w akcje wspierające niepełnosprawnych.

Badania przesiewowe mowy, słuchu i wzroku w klasach I-III PP-P 1825

Prowadzenie grupy wsparcia „Aspiracje” dla rodziców z Zespołem 
Aspergera 

PP-P 10 os.

K4.1.6.

Rozwój  oferty  integracyjnych  imprez  kulturalnych,
rekreacyjnych i sportowych.

Organizacja integracyjnych imprez sportowo- rekreacyjnych (Piekarska 
Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych)

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

265 os.

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych MOPR 3 stow.

Organizacja imprezy „Skrzydła 2012” PSOUU Koło w 
Piekarach Śląskich

300 os.

Działalność WTZ: wycieczki, konkursy, wystawy, imprezy 
okolicznościowe

PSOUU Koło w 
Piekarach Śląskich

70 os.

Warsztaty psychologiczne dla dzieci „O mądrości dziecięcych emocji” MBP Piekary Śląskie 55

Działalność kulturalno - oświatowa prowadzona przez Dom Pomocy 
Społecznej w zakresie świadczenia usług wspomagających (wycieczki, 
konkursy, wystawy, koncerty, imprezy integracyjne i okolicznościowe)

Dom Pomocy 
Społecznej 

130 os.

K4.1.8.

Stworzenie  warunków dla  prezentowania  potrzeb i  obrony
interesów osób niepełnosprawnych.

Prowadzenie regionalnej organizacji self-adwokatów- wspieranie i 
obrona interesów osób niepełnosprawnych

PSOUU Koło w 
Piekarach Śląskich

40 os.

Wystawa i spotkanie „Światowy Dzień Autyzmu” nagłaśniające problem 
autyzmu wśród dzieci, promocja Stowarzyszenia „Szklany Mur”

MBP 80 os.

Cel: C4.2. 

Dostępność przestrzenna i finansowa pomocy i usług z zakresu rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych.

K4.2.1.

Działania rozwijające dotychczasowe i wprowadzające nowe
formy pomocy oraz rehabilitacji.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego celem prowadzenia
rehabilitacji w warunkach domowych

MOPR 5 os.

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych MOPR 282 os.

Rehabilitacja oraz profilaktyka obrzęku limfatycznego u kobiet po 
mastektomii

Szpital Miejski w 
Piekarach Śląskich 

brak danych

Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Przywróć 
wartość”

Szpital Miejski w 
Piekarach Śląskich 

20 os.
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K4.2.3.

Działania  zwiększające  finansową  dostępność  do  usług
rehabilitacyjnych osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Rehabilitacja dzieci z wadami postawy Szpital Miejski w 
Piekarach Śląskich

ok. 67 dzieci

Cel: C4.3.

Wysoki poziom świadomości zdrowotnej mieszkańców oraz dogodny dostęp do usług medycznych.

K4.3.1.

Programy profilaktyczne i edukacyjne adresowane do grup
odbiorców  wymagających  podnoszenia  poziomu
świadomości zdrowotnej. 

Współrealizacja programu profilaktycznego „Stop ołowicy” – dzieci klas I-
III MSP 12, MSP13

NZOZ „Med.-Orzeł”, 
PP-P

164 os.

Wizyta w szkole rodzenie jako przygotowanie do porodu Szpital Miejski w 
Piekarach Śląskich

150 os.

Program z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej pn.:” Otyłość i 
nadwaga wsród dzieci zagrożeniem dla ich zdrowia w wieku dojrzałym”

Szpital Miejski w 
Piekarach Śląskich

ok. 500 os.

Program z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej pn.:” Pierwsza 
pomoc przedmedyczna”

Szpital Miejski w 
Piekarach Śląskich

896 os.

Program „Owoce w szkole” UM Wydział Edukacji 1230 os.

Program „Szklanka mleka” UM Wydział Edukacji 845 os.

Program „ Mamo, tato, wolę wodę” UM Wydział Edukacji 115 os.

MG1 „Trzymaj formę” UM Wydział Edukacji 368 os.

Akademia czystych rąk UM Wydział Edukacji 251 os.

5 porcji warzyw, owoców lub soku UM Wydział Edukacji 81 os.

Program „Kartonik mleka” UM Wydział Edukacji 170 os.

Śniadanie daje moc UM Wydział Edukacji 81 os.

Realizacja programów profilaktycznych oraz współpraca ze 
specjalistycznymi poradniami

Zespół Szkół im. 
Marii 
Grzegorzewskiej

K4.3.2.

Działania  i  projekty  zwiększające  dostępność  do  usług
zdrowotnych  z  uwzględnieniem sytuacji  finansowej  osób  i
rodzin.

Program szczepień ochronnych p/meningokokom młodzieży rocznik 
1999

Szpital Miejski w 
Piekarach Śląskich 

500 os.

K4.3.3. Profilaktyka chorób tarczycy Szpital Miejski w 150 os.
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Zwiększanie  dostępności  do  specjalistycznych  usług
medycznych.

Piekarach Śląskich

Profilaktyka chorób piersi dla kobiet w wieku 40 – 75 lat Szpital Miejski w 
Piekarach Śląskich

75 os.

Cel: C4.4.

Dostępność usług opiekuńczych dla osób przewlekle chorych oraz opieki paliatywnej.

K4.4.3.

Rozszerzenie  oferty  usług  opiekuńczych  w  środowisku
zamieszkania.

usługi opiekuńcze MOPR 51 os.

specjalistyczne usługi opiekuńcze MOPR 16 os.
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi MOPR 17 os.

Cel: C4.5.

Dostępność pomocy dla mieszkańców nie radzących sobie z problemami lub dotkniętych chorobami psychicznymi.

K4.5.2.

Tworzenie  środowiskowych  form  wsparcia  dla  osób  z
zaburzeniami psychicznymi.

Program „Nie jesteś sam” – grupa psychoedukacyjna z elementami 
grupy wsparcia dla osób chorych na schizofrenię

MOPR 6 os.

Priorytet V. Dominujące problemy społeczne

Cel/kierunek Nazwa projektu/
działania

Podmiot
realizujący

Liczba osób
objętych

projektem/
działaniem

Cel: C5.1 Ograniczona liczba osób dotkniętych uzależnieniami.

K5.1.1.

Działania  przyczyniające  się  do  wczesnego  wykrywania
zjawisk generujących uzależnienia, identyfikowania nowych
rodzajów  uzależnień  oraz  monitorowania  środowisk
uzależnionych.

Spotkanie dla dzieci „Sieciaki na wakacjach” MBP Piekary Śląskie 30 os.

Kontrola placówek handlowych i lokali gastronomicznych Straż Miejska 3115 kontroli

odwiezienie  osoby nietrzeźwej do miejsca zamieszkania Straż Miejska 54 os.

Działania policji:

- „Alkohol- Narkotyki” (2937 os.)

Komenda Miejska 
Policji
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- „Trzeźwość” (3792 os.)
- „Pasy” (170 os.)
- „Prędkość” (210 os.)

K5.1.2.

Zwiększanie  dostępności  i  różnorodności  pomocy
terapeutycznej  oraz  medycznej  dla  osób  uzależnionych  i
zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin.

prowadzenie terapii rodzinnej oraz terapii indywidualnej PP-P

udzielanie konsultacji psychologicznych PP-P

organizowanie miejsc wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich
rodzin

Piekarskie 
Stowarzyszenie 
Rodzin 
Abstynenckich „Klub 
Abstynenta Piątka” 

(„KA Piątka”)

2850 os.

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków 
psychoaktywnych i ich rodzin

„KA Piątka” 330 os.

„Dobrze wiedzieć” - program psychoedukacyjny dla osób 
współuzależnionych

MOPR 5 os.

Pomoc osobom uzależnionym w ramach działalności Punktu Interwencji 
Kryzysowej

MOPR 59 os.

Projekt PPIS w Bytomiu

„Czyste powietrze wokół nas”- program antynikotynowy 

40 os.

Odwiezienie osoby nietrzeźwej do Izby Wytrzeźwień Straż Miejska 27 os.

K5.1.3.

Wspieranie i realizacja działań profilaktycznych promujących
zdrowy tryb życia.

Program „Wybierz życie – pierwszy krok” UM Wydział Edukacji 389 os.

Zaburzenia w odżywianiu-problem bulimii i anoreksji. UM Wydział Edukacji 300 os.

Klub Bezpiecznego Puchatka UM Wydział Edukacji 98 os.

K5.1.4.

Przeprowadzanie kampanii promujących zdrowy tryb życia i
informujących  o  indywidualnych  i  społecznych  skutkach
nadużywania środków zmieniających świadomość.

Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” 4895 os.

Cel: C5.2 
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Ograniczenie zjawiska przemocy oraz wzrastająca społeczna wrażliwość na zjawiska tego typu

K5.2.1.

Zapewnienie kompleksowej i różnorodnej pomocy rodzinom,
w  których  występuje  przemoc  z  uwzględnieniem  potrzeb
wszystkich członków rodziny.

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, działalność grup roboczych

MOPR (obsługa 
organizacyjno - 
techniczna)

Rejestr „Niebieskich Kart” oraz interwencje w ramach procedury 
„Niebieskiej Karty” 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie 

79 
(procedury  
„Niebieskie 
Karty”)

K5.2.1.a.  Zapewnienie  miejsc  schronienia  dla  osób
doznających przemocy.

Kierowanie do Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy

MOPR

K5.2.1.c.  Wdrażanie programów ochrony dzieci  przed
przemocą.

Program „Szkoła bez przemocy” Wydział Edukacji UM 4675 os.

Ogólnopolska kampania „Kocham, nie biję” Wydział Edukacji UM 290 os.

Program „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” Wydział Edukacji UM 365 os.

K5.2.1.d. Działalność grup wsparcia dla ofiar przemocy
oraz  programów  korekcyjno-edukacyjnych  dla
sprawców przemocy w rodzinie.

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie MOPR 8 os.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie

MOPR 34 os.

K5.2.2.

Akcje,  wydarzenia,  kampanie  społeczne  na  rzecz
podnoszenia  świadomości  społecznej  na  temat  zjawiska
przemocy w rodzinie, zacieśnienia więzi międzysąsiedzkich,
zwiększenia  wzajemnego  zaufania,  przełamywania  bariery
wstydu i obojętności na przemoc, dostarczenia informacji o
możliwościach  zgłaszania  występujących  problemów
i uzyskiwania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Audycja  w lokalnym radio MOPR

Aktualizacja i wydruk poradnika dla osób doświadczających przemocy 
„Wiem Gdzie”

MOPR 100 
egzemplarzy

K5.2.3.

Utworzenie bazy danych dotyczącej zjawiska przemocy oraz
możliwości korzystania z pomocy.

Opublikowanie poradnika dla osób doświadczających przemocy „Wiem 
Gdzie” na stronie internetowej MOPR

MOPR

K5.2.4.

Rozwój systemu interwencji kryzysowej.

Rozszerzenie oferty Punktu Interwencji Kryzysowej MOPR (specjalista 
pracy z rodziną, konsultant)

MOPR

Organizacja szkoleń dla członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz 
grup roboczych.

MOPR 80 os.
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Cel: C5.3. 

Wzrost poziomu samodzielności, aktywności, zaradności osób z grup dotkniętych bezradnością, problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osób opuszczających
placówki opiekuńczo-wychowawcze i zakłady karne.

K5.3.1.

Realizacja  programów  pomocy  wybranym  grupom
potrzebujących.

Codzienne odrabianie lekcji z dziećmi MBP 800 os.

K5.3.2.

Projekty  i  inicjatywy  przyczyniające  się  do  zbudowania
kompleksowego  systemu  pomocy  dla  dzieci  i  młodzieży
zagrożonych nieprawidłowym funkcjonowaniem.

Realizacja projektu „Pierwszaki na plusie” dla wychowawców klas I 
gimnazjum oraz uczniów

PP-P 17 uczniów i 
wychow.

Program psychoedukacyjny  dotyczący profilaktyki FAS ( warsztaty dla 
młodzieży) 

PP-P

Uruchomienie mieszkania rodzinkowego dla wychowanków „Janty 14” Dom Dziecka 12 os.

Zajęcia z arteterapii dla wychowanków Dom Dziecka 30 os.

K5.3.2.a.  Rozwijanie  sieci  placówek  wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.

Świetlica środowiskowa nr 1 i 2 MOPR 40 dzieci

K5.3.2.b.  Rozwój  różnych  form  rodzicielstwa
zastępczego  dla  zapobiegania  kierowania  dzieci
pozbawionych  częściowo  lub  całkowicie  opieki
rodziców do placówek opiekuńczo–wychowawczych.

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Piekar Śląskich MOPR 20 rodzin 
zastępczych

Akcja propagująca rodzicielstwo zastępcze mająca na celu pozyskanie 
kandydatów na rodziny zastępcze” Rodzina nie może być tylko ulotnym 
marzeniem”.

MOPR mieszkańcy 
Piekar 
Śląskich

Szkolenia dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych 
pn.”Przywiązanie i FASD w rodzinach zastępczych” w ramach 
Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
na rok 2012  

MOPR 30 rodzin 
zastępczych

K5.3.2.c. Rozwijanie form pomocy w usamodzielnianiu i
integracji  ze  środowiskiem  wychowanków  placówek
opiekuńczo–wychowawczych i rodzin zastępczych.

Mieszkanie dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny 
zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze „Wspólna chata”

MOPR 3 
wychowankó
w

Zajęcia kulinarne, wydanie „Książki kucharskiej” dla 
usamodzielniających się 

Dom Dziecka 10 os.

K5.3.4. Dofinansowanie do obiadów Towarzystwo 14 os.
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Monitoring  środowisk  dotkniętych  ubóstwem  w  celu
rozpoznania  przyczyn  trudnej  sytuacji  materialnej
(identyfikacja osób które nie mogą z przyczyn obiektywnych
lepiej zadbać o swój los oraz osób faktycznie biernych).

Przyjaciół Dzieci

Pomoc finansowa osobom i rodzinom  z powodu ubóstwa Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

2036 os. - Od
stycznia 
2012 do 30 
września 
2012r 

K5.3.7.

Rozwijanie  form  wsparcia  społecznego  dla  rodzin  (np.
rodziny zaprzyjaźnione, pomoc w nauce realizowana przez
starszych kolegów).

Zbiórka odzieży na rzecz osób potrzebujących z terenu miasta Piekary
Śląskie (Klub Integracji Społecznej)

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

brak danych
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Priorytet VI. Integracja społeczności lokalnej

Cel/kierunek
(zrealizowany)

Nazwa projektu/
działania

Podmiot
realizujący

Liczba osób
objętych

projektem/
działaniem

Cel: C6.1.

Ograniczony poziom zjawisk dewastacji i wzrost zaangażowania mieszkańców w kształtowanie przestrzeni publicznej miasta.

K6.1.3.

Projekty promujące przestrzeń publiczną jako dobro wspólne
mieszkańców i uwrażliwiające mieszkańców na zachowania 
przyczyniające się do dewastacji przestrzeni oraz obniżania 
bezpieczeństwa.

Realizacja w ramach projektu „Przywrócić wartości – projekt Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców
Piekar Śląskich” 2 Programów Aktywności Lokalnej, tj.:

- PAL „Chcieć to móc – razem zmieniamy dzielnicę” na terenie Brzezin 
Śląskich, oraz 

- PAL „Razem lepiej” na terenie tzw. Starego Osiedla Wieczorka

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

42 os.

Cel: C6.2.

Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców i redukcja negatywnych oddziaływań patologii i grup dotkniętych patologiami na społeczeństwo miasta.

K6.2.2.

Projekty  prewencyjne  oraz projekty  promujące  bezpieczne
zachowania wśród mieszkańców miasta.

Zapobieżenie spożywania alkoholu w miejscach publicznych Straż Miejska 827 os.

Odwiezienie osoby bezdomnej do noclegowni. Straż Miejska 34 os.

Kontrole pustostanów, klatek schodowych i piwnic Straż Miejska 3814 os.

Działania prewencyjne policji:

- „Bezpieczne wakacje”
- „Bezpieczne ferie”
- „Bezpieczna droga do szkoły”
- „Osiedle”
- „Blockers”

Komenda Miejska 
Policji

41 spotkań w
placówkach 
oświatowych

Priorytet VII. Potencjał miasta dla rozwiązywania problemów społecznych 
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Cel/kierunek
(zrealizowany)

Nazwa projektu/
działania

Podmiot
realizujący

Liczba osób
objętych

projektem/
działaniem

Cel: C7.1

Wykwalifikowane kadry publicznych i niepublicznych podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.

K7.1.1.

Wspieranie działań podnoszących kwalifikacje, kompetencje
i  umiejętności  zawodowe  oraz  wymiana  doświadczeń
pracowników służb, instytucji i organizacji.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników WTZ; szkolenia, konferencje, 
kursy

PSOUU Koło w 
Piekarach Śląskich

10 os.

Latarnicy Polski Cyfrowej MBP 3 os.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników Domu Pomocy Społecznej Dom Pomocy 
Społecznej w 
Piekarach Śląskich

52 os.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników MOPR, w tym;  Punktu 
Interwencji Kryzysowej (w tym: kursy, szkolenia, studia podyplomowe)

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

Zestawienie sporządziła:

Anna Kus

23


