
Harmonogram zadań realizowanych w 2014 roku
w ramach „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Piekary Śląskie na lata 2011-2015”

Priorytet I: Ekonomiczne podstawy rozwoju społecznego

Cel/kierunek Nazwa projektu/
działania

Podmiot realizujący Liczba osób
objętych

projektem/
działaniem

Cel: C1.1 

Ograniczony wpływ bezrobocia na generowanie negatywnych zjawisk społecznych.

K1.1.2 

Wdrażanie działań i projektów redukujących 
zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz 
ograniczających generowanie negatywnych 
zjawisk społecznych mających swoje źródło w 
bezrobociu.

Realizacja projektu systemowego „Przywrócić wartości-
projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz 
integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 
BFE

40 osób

K1.1.2.a Promowanie osób bezrobotnych na
rynku pracy.

Realizacja usługi pośrednictwa pracy Powiatowy Urząd Pracy 18199 osób

Realizacja usługi poradnictwa zawodowego Powiatowy Urząd Pracy 499 osób

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 we  współpracy

z Młodzieżowym Biurem Pracy w 
Radzionkowie oraz Młodzieżowymi 
Biurami Pracy 

z Tarnowskich Gór, Chorzowa, Katowic 

i Siemianowic Śląskich

ok. 100 osób



K1.1.3 

Poprawa efektywności działań instytucji 
wspierających osoby zagrożone bezrobociem - 
rozwój współpracy  różnych instytucji i 
organizacji, w szczególności Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie i Powiatowego 
Urzędu Pracy.

Realizacja projektu systemowego „Schematom STOP! 
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i  
instytucji rynku pracy-pilotaż”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 
BFE

10 rodzin 

(ok. 58 osób)

K1.1.3.a Realizacja wspólnych działań 
instytucji rynku pracy z pracownikami 
socjalnymi w celu aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej.

Realizacja projektu systemowego „Schematom STOP! 
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i  
instytucji rynku pracy-pilotaż”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -BFE 10 rodzin 

(ok. 58 osób)

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.

Działalność Klubu Integracji Społecznej (zajęcia, 
warsztaty umiejętności społecznych, doradztwo 
zawodowe)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - KIS 210 osób

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 
w Klubie Pracy

Powiatowy Urząd Pracy 14 osób

Rehabilitacja zawodowa uczestników WTZ- 
organizowanie szkoleń prowadzonych przez WUP w 
Katowicach

Polskie Stowzrzyszenie na rzecz  Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło 

w Piekarach Ślląskich

10 osób

Wsparcie osób niewidomych                  

na rynku pracy 

Zarząd główny Polskiego Związku 
Niewidomych                                           
Okręg PZN w Chorzowie

1 osoba

Szkolenie z zakresu obsługi komputera Fundacja „Szansa niewidomych” 1 osoba 

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

K1.2.2 Realizacja projektów systemowych „Przywrócić 
wartości-projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 
BFE

„Przywrócić 
wartości(…)” - 



Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców 
o ograniczonych możliwościach samodzielnego 
finansowania procesu kształcenia.

na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar 
Śląskich”, oraz „Schematom STOP! Wspólne działania 
instytucji pomocy społecznej i  instytucji rynku pracy-
pilotaż”

3 osoby,

„Schematom 
STOP(…)” – 

2 osoby

Organizacja spotkań z bezrobotnymi, dotyczących 
bezpłatnych szkoleń

(j. angielski, niemieckiego)

Powiatowy Urząd Pracy 15 osób

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. (sprawdzić skąd propozycja)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 15 osób

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

Piekarskie szkoły 648 osób 

(I-VI.2014)

602 osoby 

(IX-XII .2014)

Stypendia socjalno-naukowe Prezydenta i Rady Miasta UM - Wydział Edukacji 37 osób

Stypendia dla wybitnych uczniów 

– mieszkańców Piekar Śl.

UM - Wydział Edukacji 14 osób

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r 
„Wyprawka szkolna”

Piekarskie szkoły 589 osób

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

Realizacja projektów systemowych „Przywrócić 
wartości-projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar 
Śląskich”, oraz „Schematom STOP! Wspólne działania 
instytucji pomocy społecznej i  instytucji rynku pracy-
pilotaż”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 
BFE

„Przywrócić 
wartości(…)” - 

3 osoby,

„Schematom 
STOP(…)” – 

2 osoby

Terapia pedagogiczna doskonaląca technikę czytania i 
pisania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6 plan 1

Trening umiejętności matematycznych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 9 plan 2

Program edukacyjno-terapeutyczny „Ortograffiti” dla 
uczniów z dysleksją rozwojową 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 17 plan 2

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 5 osób

Program edukacyjny „Efektywne techniki uczenia się” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna



dla klas I-III szkoły podstawowej

dla klas IV-VI szkoły podstawowej

139 osób

260 osób

Zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii 
„Rozminuj agresję”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 225 osób

Trening umiejętności ortograficznych oraz 
matematycznych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 56 plan 75

Zajęcia warsztatowe dla dzieci z nadpobudliwością 
psychoruchową

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 10 osób

Warsztaty integracyjno–rozwojowe „Szczęście jest we 
mnie” dla uczniów klas I-szych gimnazjum

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 35 plan 25

Zajęcia  rozwojowo-integracyjne  „Bądź  moim
zwierciadłem” dla klas I szkół ponadgimnazjalnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 161 plan 140

Indywidualne treningi w zakresie technik uczenia się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 4 plan 2

Zajęcia  terapeutyczne  dla  dzieci  z  zaburzeniami
lękowymi wg programu „Zaradny kot”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2 plan 1

Zajęcia warsztatowe „Poznaj swoje emocje” dla kl.  V
szkoły podstawowej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 56 osób

„Odważnie i z szacunkiem przez życie” cykl zajęć 
terapeutycznej dla młodzieży lękowej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 9 osób

„Od grosika do złotówki” Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 75 osób

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).

Realizacja projektu systemowego „Przywrócić wartości-
projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz 
integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 
BFE

20 osób

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 182 plan 25

Indywidualne konsultacje zawodowe dla uczniów klas 
III gimnazjum

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 69 osób

Warsztaty „Świat zawodów” dla klas VI szk. 
podstawowej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 116 osób

Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP) – 
badania zbiorowe LO

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 25 osób

„Młokoz” warsztaty w zakresie preferencji zawodowych 
dla II gimnazjum

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 69 osób



Spotkania z młodzieżą piekarskich szkół gimnazjalnych Powiatowy Urząd Pracy 30 osób

Spotkania z młodzieżą piekarskich szkół 
ponadgimnazjalnych

Powiatowy Urząd Pracy 22 osoby

Psychologiczno-pedagogiczne badanie preferencji 
zawodowych uczniów testem WKP  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 202 osoby

„Festiwal Zawodów” Zasadnicza Szkoła Zawodowa 288 osób

Cel: C.1.3  

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

K1.3.6.a Cykliczne targi pracy. Piekarskie IX Targi Pracy Powiatowy Urząd Pracy 33 wystawców;  

238 osób 
bezrobotnych 
skierowanych na 
Targi  +  lb. osób 
odwiedzających 
Targi bez 
skierowania  – 
brak danych

14 wystawców; 

II Branżowe Targi Pracy Powiatowy Urząd Pracy 97 osób 
bezrobotnych 
skierowanych na 
Targi  +  lb. osób 
odwiedzających 
Targi bez 
skierowania  – 
brak danych

K1.3.6.b Szkolenia przygotowujące osoby 
poszukujące pracy do rozmów 
kwalifikacyjnych i zwiększające kompetencje
w zakresie planowania kariery zawodowej.

Zajęcia aktywizacyjne Powiatowy Urząd Pracy 83 osoby

Realizacja projektu systemowego „Schematom STOP! 
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i  
instytucji rynku pracy-pilotaż”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 
BFE

12 osób



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

Kursy z zakresu podstawowej obsługi komputera – 
kursy w ramach działań Latarniczych (PCRS)

Miejska Biblioteka Publiczna 65 osób

Co potrafi twój smartfon - warsztaty Miejska Biblioteka Publiczna 50 osób

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 rodzin do 
prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (udzielanie 
pomocy rodzinom zastępczym 

w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 
DOnDiR 

30 rodzin
zastępczych

Działania podejmowane przez Zespół   Asysty 
Rodzinnej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 
DPŚ

71 rodzin

Realizacja projektów systemowych „Przywrócić 
wartości-projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar 
Śląskich”, oraz „Schematom STOP! Wspólne działania 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 
BFE

30 osób



instytucji pomocy społecznej i  instytucji rynku pracy-
pilotaż”

Konsultacje terapeutyczne wg podejścia 
skoncentrowanego na rozwiązaniach (SFA) 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 24 osoby

Konsultacje psychologiczne na terenie szkół dla 
rodziców i uczniów (Punkty Konsultacyjne) 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 30 osób

Terapia rodzin Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 40 osób

Konsultacje psychologiczne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 66 osób

Psychoterapia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 35 osób

Indywidualne konsultacje z pedagogiem i psychologiem
szkolnym,
Popołudniowy dyżur telefoniczny pedagoga i 
psychologa szkolnego
Konsultacje ze specjalistami z zakresu wczesnej 
interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka
Konsultacje ze specjalistami z zakresu korektywy wad 
wymowy i postawy
Konsultacje z pielęgniarką szkolną

Zespół Szkół 

im. Marii Grzegorzewskiej 

wg potrzeb

„Mój dom” program dla rodzin z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  - 
PIK

12 osób

(3 rodziny)

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - PIK ok. 235 osób 

Rozmowy terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych, 
elementy terapii rodzin  w Punkcie Interwencji 
Kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - PIK 218 osób 



K2.1.2.

Promowanie zachowań prorodzinnych oraz 
prawidłowych postaw rodzicielskich.

Spotkania Specjalisty d.s nieletnich z rodzicami w 
szkołach

Komenda Miejska Policji cyklicznie, przez
cały rok. 

W zależności od
potrzeb 

Realizacja projektu systemowego „Schematom STOP! 
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i  
instytucji rynku pracy-pilotaż”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 
BFE

10 rodzin (ok.58
osób)

Piknik rodzinny
Kiermasz świąteczny
Współpraca ze stowarzyszeniem                 „ Szklany 
Mur „
Warsztaty dla rodziców
Preorientacja zawodowa z udziałem rodziców

Zespół Szkół 

im. Marii Grzegorzewskiej 

Stowarzyszenie „Szklany Mur”

Cała społeczność
szkolna 

Zorganizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin: Eco Festyn, Festiwal Skrzydła, kiermasze 
okolicznościowe

Polskie Stowzrzyszenie na rzecz  Osób 
z Uposledzeniem Umysłowym Koło 

w Piekarach Ślląskich

150 osób

K2.1.4.

Zwiększenie różnorodności oferty usług 
opiekuńczych, edukacyjnych, kulturalnych dla 
dzieci w wieku przedszkolnym.

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 47 osób

Zajęcia ruchowe – terapia ruchu rozwijającego wg 
Scherborne - grupowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3 osoby

Program wspomagania rozwoju dzieci 4-5 letnich w 
zakresie osiągania dojrzałości szkolnej. Zajęcia 
grupowe. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 10 osób

Pajacyk i Bajka – zajęcia edukacyjno-literackie dla 
dzieci w wieku od lat 4 do 7

Miejska Biblioteka Publiczna 190 osób



K2.1.5.

Pozaszkolne inicjatywy sprzyjające 
wszechstronnemu rozwojowi dzieci.

1. Zdrowie na Bank – projekt edukacyjny dla dzieci
n/t zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia

2. Język angielski dla dzieci

3. Język hiszpański dla dzieci

4. Teatr Cieni

5. Zajęcia z żonglerki

6. Kółko filatelistyczne

7. Zajęcia z użyciem konsoli xBox     360

8. Głośne Czytanie

9. Bajki na dvd

10. Warsztaty kukiełkowe

11. Cykliczne spotkania paleontologiczne 

12. Język włoski dla dzieci

13. Język francuski dla dzieci

14. Spotkania ze sztuką ebru

Miejska Biblioteka Publiczna 250 osób

45 osób

20 osób

10 osób

8 osób

60 osób

90 osób

150 osób

120 osób

25 osób

80 osób

30 osób

30 osób

90 osób

 Koła zainteresowań
 Dodatkowa oferta edukacyjna                   
(zajęcia pozalekcyjne ze specjalistami)
 Projekt : „ Dziecięca Akademia Umiejętności”

Zespół Szkół 

im. Marii Grzegorzewskiej 

Uczniowie Zespołu
Szkół 

w Piekarach
Śląskich.

wg potrzeb

Zbieramy makulaturę Szkoły podstawowe 280 osób

„Trening Zastępowania Agresji” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - PIK ok.25 osób

„Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - PIK ok. 50 osób

„Pociąg do emocji” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  - 
PIK

ok. 100 osób



K2.1.6.

Rozwijanie oferty aktywnego 

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

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 
DOnDiR

ok.300 osób

Realizacja projektów systemowych „Przywrócić 
wartości-projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar 
Śląskich”, oraz „Schematom STOP! Wspólne działania 
instytucji pomocy społecznej i  instytucji rynku pracy-
pilotaż”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 
BFE

„Przywrócić
wartości(…)” - 83

osoby,

„Schematom
STOP(…)” – 10

rodzin (ok.58
osób)

Zajęcia sportowe i wokalno -artystyczne dla dzieci z 
Klubu Integracyjnego dla Dzieci i Młodzieży nr 1 i  
Klubu Integracyjnego dla Dzieci i Młodzieży nr 2 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 
(Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży
nr 1 

i nr 2)

40 osób 

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 18 (rodzice +
dzieci)

Dofinansowanie do wyjazdów  i  wycieczek. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 40 osób 

Seanse „Filmidło” Miejska Biblioteka Publiczna 40 osób

Cykliczne zajęcia z zakresu przyrody i ekologii Miejska Biblioteka Publiczna 120 osób

Udział w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” Miejska Biblioteka Publiczna 210 osób

Spotkania z robotyką Miejska Biblioteka Publiczna 30 osób

 Współpraca z Ochronką Charytatywną
 Stały wolontariat nauczycieli w czasie roku 
szkolnego i wakacji .

Zespół Szkół 

im. Marii Grzegorzewskiej 

wg potrzeb

Uczniowie i 
nauczyciele 
Zespołu Szkół 

w Piekarach Śl. 



Organizacja „Pikników rodzinnych” Przedszkola i szkoły podstawowe 4570 osób

Dzień Babci – Dzień Dziadka Przedszkola 1691 osób

Wigilie klasowe i Jasełka Piekarskie placówki oświatowe 6805 osób

Udział w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” Przedszkola 1691 osób

 „Szkolny Maraton Czytania” Miejskie Gimnazjum nr 1 79 osób

 Dni otwarte Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 120 osób

Plener malarski „Kalwaryjskie Impresje” Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 38 osób

Organizacja zajęć sportowych, w tym meczu piłki 
nożnej podczas Eco Festynu 

Polskie Stowzrzyszenie na rzecz  Osób 
z Uposledzeniem Umysłowym Koło 

w Piekarach Ślląskich

150 osób

Piknik Rodzinny Koło Polskiego Związku Niewidomych

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 projektu systemowego „Schematom STOP! 
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i  
instytucji rynku pracy-pilotaż”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 
BFE

10 rodzin (ok.58
osób)

Realizacja IV edycji „Spotkań z psychologią” dla 
mieszkańców miasta

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 150 osób

1. Konkurs literacki (w trakcie realizacji)

2. Konkursy czytelnicze, afiszowe,

            plastyczne

3. Wystawy w Galerii Młodych

4.  Spektakl dla dzieci

5. Organizacja wystaw, wernisaży

6. Spotkania autorskie

7. Spotkanie z dietetykiem

Miejska Biblioteka Publiczna 60 osób

190 osób

200 osób

90 osób

400 osób

150 osób

50 osób



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.

Realizacja projektów systemowych „Przywrócić 
wartości-projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar 
Śląskich”, oraz „Schematom STOP! Wspólne działania 
instytucji pomocy społecznej i  instytucji rynku pracy-
pilotaż”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 
BFE

„Przywrócić 
wartości(…)” - 83 
osoby,

„Schematom 
STOP(…)” – 10 
rodzin (ok.58 
osób)

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

Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji

350 osób

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

Miejski Ośrodek Sportu

 i Rekreacji

5000 osób

Sportowy Dzień Dziecka Miejski Ośrodek Sportu

 i Rekreacji

100 osób

Turniej Siatkówki Plażowej (dla rodzin uczestniczących 
w projekcie Schematom STOP)

Miejski Ośrodek Sportu

 i Rekreacji/Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie

60 osób

I Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet i 
Mężczyzn 

Miejski Ośrodek Sportu

 i Rekreacji/Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie

150 osób

Sportowy Turniej Rodzin – zawody sprawnościowe dla 
rodzinnych reprezentacji piekarskich przedszkoli

Miejski Ośrodek Sportu

 i Rekreacji

100 osób

Sportowy Turniej Rodzin – zawody sprawnościowe dla 
rodzinnych reprezentacji uczniów szkół podstawowych.

Miejski Ośrodek Sportu

 i Rekreacji

120 osób

Wyścig kolarski TOUR DE PIEKARY – rywalizacja w 
kategorii rodzin. 

Miejski Ośrodek Sportu

 i Rekreacji

70 osób



Odjazdowy Bibliotekarz – rajd rowerowy

Warsztaty Zumby

Miejska Biblioteka Publiczna 60 osób

55 osób

K2.1.7.

Wykorzystywania współczesnych narzędzi 
teleinformatycznych dla wspierania rozwoju 
rodzin.

Prowadzenie strony internetowej Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Prowadzenie strony internetowej PP-P na portalu 
społecznościowym FB

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dziennik elektroniczny (I Liceum Ogólnokształcące, Miejska 
Szkoła Podstawowa nr 9, Miejskie 
Gimnazjum nr 1)

1044 osoby

Korespondencja elektroniczna szkół z rodzicami  (sms, 
mail)

Piekarskie placówki oświatowe W zależności od
potrzeb

Strony internetowe piekarskich placówek oświatowych Piekarskie placówki oświatowe 34 placówki –
uczniowie, rodzice

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

Możliwość korzystania z internetu w KIS, nauka obsługi
komputera, pomoc w pisaniu pism, CV, pomoc w 
wyszukiwaniu ofert pracy 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - KIS Brak danych

Konferencja dla młodzieży i rodziców – W sieci, a 
bezpiecznie

Miejska Biblioteka Publiczna 40 osób

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.

 Sportowa aktywność seniora

Klub seniora

 Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji

20 osób

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

Dom Pomocy Społecznej 

w Piekarach Śląskich

130 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 300 osób

Gry miejskie i terenowe 

„Nocki w Bibliotece”

 Konkurs czytelniczy

Cykliczne, różnorodne zajęcia i spotkania z 
wolontariuszami EVS

Zajęcia świetlicowe dla dzieci

Zajęcia okolicznościowe z młodzieżą – np. malowanie 
pisanek, wieczorki poezji

Wyjazdowe spotkania kółka filatelistycznego

Miejska Biblioteka Publiczna 60 osób

35 osób

70 osób

240 osób

250 osób

50 osób

45 osób

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

Piekarskie placówki oświatowe Zależnie od ilości
chętnych

Zajęcia sportowe (godziny z art. 42 Karty Nauczyciela) Piekarskie placówki oświatowe Zależnie od ilości
chętnych

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

Piekarskie placówki oświatowe Zależnie od ilości
chętnych

Organizacja wypoczynku zimowego i letniego w mieście 
(półkolonie)

UM - Wydział Edukacji 894 osoby

K2.2.2.

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

Lekcje biblioteczne połączone ze zwiedzaniem Izby 
Regionalnej

Miejska Biblioteka Publiczna 80 osób

Tydzień Kultury Śląskiej Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 312 osób

Dzień  Kultury Śląskiej MSP11, ZSP2, MG1 930 osób

Konkursy wiedzy o Piekarach Śląskich Miejskie Gimnazjum nr 2, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa

138 osób

Rocznica śmierci Patronów Hufca Piekarskiego – Hatki, 
Hadasia i Tomy 

Miejska Szkoła Podstawowa nr 12, ZHP 
Piekary Śląskie 

100 osób

Gaik gimnazjalny Miejskie Gimnazjum nr 4 32 osoby

Szkolna „Szansa na sukces” (konkurs piosenki) Miejskie Gimnazjum nr 2 449 osób



Festiwal  Teatralny ”Artgim” Miejskie Gimnazjum nr 1 150 osób

Festiwal Kultury Dzieci i Młodzieży Szkolnej (eliminacje 
miejskie), 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 138 osób

Regionalny Konkurs Recytatorski  (el. miejskie), 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

40 osób

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

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

35 osób

Piekarskie Dni Matematyki Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 148 osób

K2.2.3.

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

w społeczeństwie.

Organizacja konkursów:

plastycznego i literackiego na temat:  „Najszczęśliwszy 
dzień w moim życiu”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 30 osób

Wystawy prac utalentowanych dzieci młodzieży w 
bibliotecznej Galerii Młodych

Miejska Biblioteka Publiczna

K2.2.4.

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

 Promocja sportu szkolnego – organizacja 
współzawodnictwa międzyszkolnego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 13000 osób

K2.2.5.

Działania z zakresu profilaktyki uzależnień 
adresowane do młodych mieszkańców miasta.

Akcja ,, Trzeźwość”, Działania ,, Alkoholi

i narkotyki”, ,, Bezpieczne Wakacje', Spotkania z 
młodzieżą w szkołach w ramach prewencji kryminalnej

Ilość 
przeprowadzonych 
akcji w roku:

Trzeźwość – 
przebadanych 
kierujących -13.304

Alkohol i narkotyki -4 
akcje – 
przebadanych 1410 
osób, Ilość osób w 
roku uczestniczących
w spotkaniach w 



ramach prewencji 
kryminalnej- 1140

Realizacja programu „Z samotności 

w  samotność – narkotyki drogą do nikąd” dla klas VI 
szkół podst. Oraz kl. I gimnazjum

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  176 plan 150

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas V szkoły 
podstawowej „Stop uzależnieniom”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 40 osób

Realizacja projektów systemowych „Przywrócić wartości-
projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz 
integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich”, 
oraz „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji 
pomocy społecznej i  instytucji rynku pracy-pilotaż”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - BFE „Przywrócić 
wartości(…)” - 83 
osoby,

„Schematom 
STOP(…)” – 10 
rodzin (ok.58 osób)

„Dziecko w Sieci” – programy : Sieciaki, 3…2…1… Szkoły podstawowe 1267 osób

„Wyloguj się do życia” – program uniezależnienia od 
komputera

Gimnazja 234 osoby

Program „Narkotyki drogą do nikąd” Gimnazja 543 osoby

Program „Dopalacze to problem” Gimnazja 672 osoby

Program „Papierosy- nie. Dziękuję nie śmierdzę” Gimnazja 672 osoby

„Znajdź właściwe rozwiązanie”- program antynikotynowy Gimnazja 189 osób

K2.2.6.

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

,, Bezpieczny Maluch w Piekarach Śląskich” 600 dzieci

Realizacja projektu systemowego „Przywrócić wartości-
projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz 
integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - BFE 83 osoby

Udział w zajęciach szkolnych osób niewidomych Koło Polskiego Związku Niewidomych 29 osób   

K2.2.7.

Działania integracyjne środowisk 
młodzieżowych sprzyjające kształtowaniu 
postaw i świadomości społecznej ludzi młodych.

Realizacja projektu systemowego „Przywrócić wartości-
projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz 
integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - BFE 20 osób

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

Piekarskie placówki oświatowe W zależności od
ilości chętnych

Uświetnianie spotkań osób                         

niewidomych i słabowidzących przez dzieci i młodzież  z  
MDK nr 1

Miejski Dom Kultury nr 1 



 Wykonanie zaproszeń na spotkania              

 przez dzieci z Zespół Szkolno -               

 Przedszkolny  Nr 1 w Kozłowej Górze  

Zespól Szkolno - Przedszkolny

Cel: C.2.3 

Sprzyjające warunki dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodzin.

K2.3.2.

Rozwijanie oferty mieszkań chronionych, 
treningowych, socjalnych.

Mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków 
opuszczających instytucjonalne i rodzinne formy pieczy 
zastępczej 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 
DOnDiR

7 osób

Prowadzenie Mieszkania Treningowego dla uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej

Polskie Stowzrzyszenie na rzecz  Osób z 
Uposledzeniem Umysłowym Koło 

w Piekarach Ślląskich

30 osób

Priorytet III. Społeczeństwo obywatelskie

Cel/kierunek 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.3.1.1.

System informowania osób bezrobotnych oraz 
wykluczonych o możliwościach włączania się 

w prace na rzecz środowiska lokalnego.

Realizacja projektu systemowego „Przywrócić wartości-
projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz 
integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – BFE 83 osoby

K.3.1.3.

Promowanie i aktywne wspieranie wolontariatu 

Program świadczeń wolontarystycznych skierowany do 
rodzin zastępczych „Odczaruj naukę! Druga edycja”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 
DOnDiR

11 rodzin
zastępczych

Program działań realizowanych przez europejskich Miejska Biblioteka Publiczna 120 osób



– informowanie o najbardziej pożądanych 
kierunkach rozwoju, udzielanie pomocy 
merytorycznej i rzeczowej.

wolontariuszy( European Voluntary Service) skierowany 
do czytelników i społeczności Piekar Śl.

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

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 123 osoby

Udział uczniów w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy”

Miejskie Gimnazjum nr 3 956 osób

Udział w akcji ”Góra grosza” Szkoły podstawowe i gimnazja 3221 osób

MDK 2: działania wolontariuszy EVS (European Voluntary
Service) 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 30 osób

Akcja „Szlachetna paczka” Gimnazja 68 osób

K.3.1.5.

Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych.

Działania wspierające piekarskie stowarzyszenie „Szklany
Mur” –  np. darmowy dostęp do sali konferencyjnej, 
promocja, udział w happeningach i akcjach miejskich

Miejska Biblioteka Publiczna 80 osób

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.

Koncert charytatywny

„1% podatku dla piekarskich organizacji pożytku 
publicznego”

Dom Dziecka

Stowarzyszenie

„Przyjaciel”

200 osób

Akcja „Paczka świąteczna”

Akcja wakacyjna  „Lizak”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 50 osób



Priorytet IV. Niepełnosprawność i zdrowie

Cel/kierunek 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.

Działalność Asystenta Osoby Niepełnosprawnej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 7 rodzin 

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

70 osób

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - PZON 26 osób

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - PZON 15 osób

Akcja „Zapalmy się na niebiesko” – kampania  promująca 
dzieci autystyczne

 Miejska Biblioteka Publiczna

 Prowadzenie oddziałów integracyjnych Miejskie Przed-szkole nr 5, Miejskiej 
Szkoła Podstawowa nr 9, Miejskie 
Gimnazjum nr 1, Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

506 osób

Rehabilitacja społeczna i zawodowa prowadzona w 
ramach WTZ

Polskie Stowzrzyszenie na rzecz  Osób z 
Uposledzeniem Umysłowym Koło 

w Piekarach Ślląskich

70  osób

Zatrudnienie osoby na etacie Koło Polskiego Związku Niewidomych     1 osoba

K4.1.2 Utworzenie stanowiska Asystenta Osoby 
Niepełnosprawnej 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 7 rodzin



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

K4.1.3.

Likwidacja barier komunikacyjnych, 
transportowych i architektonicznych uciążliwych
dla osób niepełnosprawnych oraz pełne 
udostępnianie niepełnosprawnym przestrzeni 
publicznych i budynków użyteczności publicznej
w mieście.

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu 
zamieszkania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - PZON 5 osób

Likwidacja Barier Architektonicznych                                  Urząd Miasta 1 osoba

 Pismo PZN do Urzędu Miasta                                            

 z dnia 28.08.2014r. dot

 usunięcia barier architektonicznych 

 na chodnikach przejściach dla pieszych

Urząd Miasta

K4.1.4.

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

 Badania przesiewowe 

 mowy,

 słuchu 

 wzroku 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

1120 -plan  350

320 - plan 160

643 - plan 80

 

Prowadzenie grupy wsparcia „Aspiracje” dla  rodziców z 
Zespołem Aspergera 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 20 osób

Projekt unijny 

 "Eliminowanie trudnych i niepożądanych 
zachowań oraz sposoby motywowania osób 
niepełnosprawnych intelektualnie w Hiszpanii" nr 2013-2-
PL1-ESF03-43108. 
 „Edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie 
oraz formy prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w 
Hiszpanii” nr 2013-3-PL1-ESF03-47858

Zespół Szkół 

im. Marii Grzegorzewskiej 

Wg. zapotrzebowania

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

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 1587 osób

Przybliżanie problemów                                      osób 
niewidomych i słabowidzących

Koło Polskiego Związku Niewidomych 29 osób 

K4.1.5.

Wykorzystanie internetowych narzędzi dla 

Prowadzenie strony internetowej WTZ Polskie Stowzrzyszenie na rzecz  Osób z 
Uposledzeniem Umysłowym Koło 

w Piekarach Ślląskich



społecznego integrowania osób 
niepełnosprawnych. 

Utworzenie Strony internetowej Koło Polskiego Związku Niewidomych 

K4.1.6.

Rozwój oferty integracyjnych imprez 
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób 
niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - ZPON 4 stowarzyszenia

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  350 osób

Organizacja VII Festiwalu Integracyjnego Skrzydła

Organizacja Pikniku rodzinnego

Eco Festyn

Działalność WTZ: wycieczki, wyjścia do kina, teatru, 
opery

Polskie Stowzrzyszenie na rzecz  Osób z 
Uposledzeniem Umysłowym Koło 

w Piekarach Ślląskich

„Śladami zabytków techniki”

„Browary Żywieckie”

„Rezerwat Żubrów w Pszczynie”

Koło Polskiego Związku Niewidomych 34 osoby 

Wyjście do teatru im. Wyspiańskiego w Katowicach Koło Polskiego Związku Niewidomych 24 osoby 

20 osób 

Zwiedzamy najbliższą okolicę Stare Tarnowice – 
Pielgrzymka 

Koło Polskiego Związku Niewidomych 14 osób

Spotkanie wielkanocne Koło Polskiego Związku Niewidomych 

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

Dom Pomocy Społecznej 

w Piekarach Śląskich

130 osób

9 turnusów wczasowych nad morzem i w górach, w tym 1 
turnus rehabilitacyjny

Polski Zwiazek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów

ok. 450 osób

10 wycieczek krajoznawczo – biesiadnych Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów

ok. 500 osób 

 4 wycieczki kilkudniowe Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów

ok. 200 osób 

 Spotkania integracyjne: 

- Dzien Seniora

- Dzień Osób Niepełnosparwnych

- Opłatek Wigilijny

Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów 146 osób 

45 osób

150 osób 



K4.1.7.

Rozwijanie poradnictwa specjalistycznego, dla 
osób niepełnosprawnych.

Udział w realizacji projektu „ Mobilny prawnik” Stowarzyszenie DOGMA 

Polskie Stowzrzyszenie na rzecz  Osób z 
Uposledzeniem Umysłowym Koło 

w Piekarach Ślląskich

20 osób

Szkolenie z zakresu Diabetologii - comiesięczne  Okręg Polskiego Związku Niewidomych w
Chorzowie 

 2 osoby

K4.1.8.

Stworzenie warunków dla prezentowania 
potrzeb i obrony interesów osób 
niepełnosprawnych.

Prowadzenie Regionalnej Organizacji Self- adwokatów- 
wspieranie i obrona interesów osób niepełnosprawnych

Polskie Stowzrzyszenie na rzecz  Osób z 
Uposledzeniem Umysłowym Koło 

w Piekarach Śląskich

15 osób

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - ZPON 5 osób

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - ZPON 391 osób

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.

Akcja z zakresu profilaktyki i edukacji  zdrowotnej pn.

” Postaw na zdrowie”

Konsultacje urologiczne dla kobiet i

mężczyzn powyżej 40 roku życia.

Akcja z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej 
pn.:”Białe soboty profilaktyczne”

 Położnicza, dla kobiet w ciąży i planujących 
macierzyństwo

 Chirurgiczna, dla dzieci z problemami  
chirurgicznymi.

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

44 osoby
(dane z 18.11.2014, 
będzie jeszcze jedna akcja
dn. 29.11.2014)

ok. 140 osób

8 osób

15 osób



 Neonatologiczna, dla dzieci do 

             12 m-ca  życia

Akcja z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej pn.

” Wizyta w szkole rodzenie jako przygotowanie do 
porodu””

Piekarskie Centrum  Medyczne Sp. z o.o. ok. 65 osób

 Współrealizacja programu profilaktycznego „Stop 
ołowicy” – MSP 14 i 15

NZOZ „Med.-Orzeł”, PP-P 15

Realizacja projektu edukacyjnego dla dzieci „Zdrowie na 
Bank” promującego zdrowy styl  życia i poruszający 
problem otyłości wśród dzieci

  Miejska Biblioteka Publiczna 200 osób

 „Trzymaj Formę”
 „Szklanka mleka”
 „Owoce i warzywa w szkole”
 „Akademia czystych  rąk”
 Dogoterapia

Zespół Szkół 

im. Marii Grzegorzewskiej 

w Piekarach Śląskich.

Uczniowie Zespołu 
Szkół 

Program „Owoce w szkole” Szkoły podstawowe 1384 osoby

983 osobyProgram „Szklanka mleka” Szkoły podstawowe

Certyfikat „Szkoła promująca zdrowie” Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 312osób

K4.3.3.

Zwiększanie dostępności do specjalistycznych 
usług medycznych.

Profilaktyka chorób piersi dla kobiet w wieku 40 – 75 lat Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 100 osób

Profilaktyka chorób tarczycy Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 150 osób

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 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  94 osoby

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  31 osób

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  9 osób 



Cel: C4.5.

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

K4.5.1.

Rozwijanie form pomocy psychologicznej i 
psychiatrycznej dla osób i ich rodzin.

Realizacja projektu systemowego „Przywrócić wartości-
projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz 
integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - BFE 10 osób

K4.5.2.

Tworzenie środowiskowych form wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działalność grupy wsparcia dla osób chorych na depresję 
„Przeciw szarości”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  - KIS 6 osób

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.

1. Kontrola placówek handlowych i okolic lokali 
gastronomicznych:

- ujawnione wykroczenia z u.w.t.p.a.

2. Kontrola przystanków autobusowych, placów zabaw, 
placówek oświatowych – dotyczy przestrzegania 
przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

3. Pomoc osobom nietrzeźwym:

- przewiezienie do Izby Wytrzeźwień w Bytomiu

- odwiezienie do miejsca zamieszkania 

Straż Miejska 1611 kontroli

186 wykroczeń

16 wykroczeń

 

23 osoby

 22  osoby

K5.1.2.

Zwiększanie dostępności i różnorodności 
pomocy terapeutycznej oraz medycznej dla 

Terapia rodzinna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Według potrzeb

Pomoc osobom uzależnionym w ramach działalności 
Punktu Interwencji Kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - PIK 23 osoby



osób uzależnionych i zagrożonych 
uzależnieniem oraz ich rodzin.

K5.1.3.

Wspieranie i realizacja działań profilaktycznych 
promujących zdrowy tryb życia.

Organizacja obozu wędrownego dla nastoletnich 
wychowanków Domu Dziecka zagrożonych 
uzależnieniem

„Obóz przetrwania” – tygodniowa wędrówka po 
schroniskach w paśmie Pienin i Beskidu Sądeckiego

Dom Dziecka

Stowarzyszenie

„Przyjaciel”

10 osób

 Realizacja projektu edukacyjnego dla dzieci „Zdrowie na 
Bank” promującego zdrowy styl życia i poruszający 
problem otyłości wśród dzieci/ jak podano w punkcie 4.3.1

Miejska Biblioteka Publiczna 200 osób

Program „Wybierz życie – pierwszy krok” 389 osób

Zaburzenia w odżywianiu-problem bulimii i anoreksji. 300 osób

Program „Trzymaj formę” Gimnazja 253 osoby

K5.1.6.

Rozwój systemu interwencji kryzysowej.

Pomoc osobom bezdomnym:

- kontrole klatek schodowych i pustostanów

- odwóz osób bezdomnych do noclegowni

Straż Miejska  1557 kontroli

22 przypadki

Cel: C5.2 

Ograniczone 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.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - PIK 95  (nowe procedury)

+64 (procedury z
wcześniejszych kart)

443 (grupy robocze)

K5.2.1.b. Działania tworzące możliwości 
szybkiego i dyskretnego zgłoszenia 
przypadków przemocy w rodzinie oraz 
udzielenia bieżącej pomocy ofiarom 
przemocy. 

,, Bezpieczny Senior w Piekarach Śląskich „ Komenda Miejska Policji 70 osób

K5.2.1.c. Wdrażanie programów ochrony 
dzieci przed przemocą. Szkolny Klub Bezpieczeństwa Szkoły podstawowe 2879 osób

Program „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” 365 osób

K5.2.1.d. Działalność grup wsparcia dla Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - PIK 14 osób



ofiar przemocy oraz programów 
korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców 
przemocy w rodzinie.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - PIK 23 osoby 

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.

,,Bezpieczny Senior w Piekarach Śląskich '' 70 osób

Wydruk poradnika dla osób doświadczających przemocy 
„Wiem Gdzie”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – PIK 200 egzemplarzy 

K5.2.4.

Rozwój systemu interwencji kryzysowej.

Rozszerzenie oferty Punktu Interwencji Kryzysowej 
MOPR – specjalistyczne poradnictwo prawne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - PIK 266 porad

Organizacja szkoleń dla członków Zespołu 
interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - PIK 77 osób 

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.

Realizacja projektu systemowego „Przywrócić wartości-
projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz 
integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - BFE 83 osoby

Codzienne odrabianie lekcji z dziećmi

Cykl spotkań Biblioteka dla seniora

Seniorzy nowa generacja – strona www

Miejska Biblioteka Publiczna 1200 osób

K5.3.2.

Projekty i inicjatywy przyczyniające się do 

Realizacja projektu systemowego „Przywrócić wartości-
projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz 
integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -BFE 20 osób



zbudowania kompleksowego systemu pomocy 
dla dzieci i młodzieży zagrożonych 
nieprawidłowym funkcjonowaniem.

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

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 75 uczniów + 4
nauczycieli 

Plan 40 uczniów + 2
nauczycieli

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

Działalności Klubu Integracyjnego dla Dzieci i Młodzieży 
nr 1 „Promyk” i Klubu Integracyjnego dla Dzieci i 
Młodzieży nr 2 „Bezpieczna Przystań”  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 40 osób 

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

Akcja propagująca rodzicielstwo zastępcze mająca na 
celu pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych 
„Rodzina nie może być tylko ulotnym marzeniem”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 
DOnDiR

Mieszkańcy Piekar
Śląskich

 Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 
DOnDiR

Rodziny zastępcze
z terenu Piekar

Śląskich

K5.3.2.c. Rozwijanie form pomocy 

w usamodzielnianiu i integracji ze 
środowiskiem wychowanków placówek 
opiekuńczo–wychowawczych i rodzin 
zastępczych.

Mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków 
opuszczających różne formy pieczy zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 
DOnDiR

7 osób

K5.3.4.

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).

Pomoc finansowa dla osób i rodzin   dotkniętych 
problemem ubóstwa 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - DPŚ 1801 osób         

(od 01.01 2014r.
do 30.09.2014r.)

Dzielnicowi w rejonach służbowych na bieżącego 
monitorują środowiska – współpraca z MOPR

Komenda Miejska Policji

 Dofinansowanie do obiadów Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  10 osób

K5.3.5.

Rozwijanie i upowszechnianie aktywnych form 
integracji społecznej, przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, aktywizacji 
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

Realizacja projektu systemowego „Przywrócić wartości-
projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz 
integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - BFE 83 osoby



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, 
wydawanie odzieży w KIS 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - KIS Brak danych

Priorytet VI. Integracja społeczności lokalnej

Cel/kierunek 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.

Rewitalizacja podwórka w kamienicy przy ulicy 
Wyszyńskiego 26 w ramach projektu grantowego  „Tu 
mieszkam – tu zmieniam” ogłoszonego przez Bank BZ 
WBK

Dom Dziecka Stowarzyszenie

„Przyjaciel”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Mieszkańcy kamienicy

Wyszyńskiego 26

30 osób

Realizacja projektu systemowego „Przywrócić wartości-
projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz 
integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - BFE 83 osoby

Cel: C6.2.

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

K6.2.1.

Nowe formy bieżącego zbierania informacji o 
zjawiskach społecznych wymagających 
interwencji – formy umożliwiające mieszkańcom
miasta szybkie i dyskretne sygnalizowanie 
niebezpiecznych zjawisk.

Telefony służbowe dzielnicowych

Zakładka na stronie internetowej komendy

 ,,Powiadom nas''



Priorytet VII. Potencjał miasta dla rozwiązywania problemów społecznych 

Cel/kierunek 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 zawodowych 
pracowników socjalnych i pracowników 
administracyjnych poprzez udział w 
szkoleniach, konferencjach i studiach 
podyplomowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach

Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier”

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Kraków 

26 osób

Podnoszenie kwalifikacji pracowników Domu 
Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej 77 osób

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

6 osób

Organizacja szkolenia: „Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie – pragmatyka działań 
interwencyjnych grupy roboczej powołanej w
ramach prcedury „NK”.” - uczestnicy: 
przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji, 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, oświaty, ochrony 
zdrowia i organizacji pozarządowych.

Zespół interdyscyplinarny 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Piekarach 
Sląskich, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

77 osób

K7.1.2.

Korzystanie z superwizji zewnętrznej, jako 
stałego elementu pracy zawodowej, przez 
pracowników służb, instytucji i organizacji.

Superwizja dla pracowników socjalnych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25 osób

Superwizja dla Asystentów Rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4 osoby

Uczestnictwo w superwizji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - PIK 



w ramach odbywanych szkoleń 
psychoterapeutycznych przez psychologów 
Punktu Interwencji Kryzysowej MOPR:

 - superwizja zewnętrzna

- superwizja wewnętrzna 

 2 osoby

6 osób

K7.1.5.

Rozwijanie bazy specjalistów w dziedzinie 
rozwiązywania problemów społecznych.

Zatrudnienie lekarza psychiatry jako 
konsultanta pomagającego pracownikom 
socjalnym w pracy z klientem oraz samym 
klientom

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

      

11 osób

        

Zatrudnienie Trenera Pracy w Klubie 
Integracji Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - KIS  4 osoby

C7.2.

Partnerstwo podmiotów lokalnych w monitorowaniu sytuacji społecznej miasta i kreowaniu lokalnej polityki społecznej.

K7.2.2.

Nowe formy dialogu i wymiany doświadczeń 
pomiędzy podmiotami zajmującymi się 
niesieniem pomocy społecznej – diagnozy 
dotyczące przyczyn i prognoz problemów 
społecznych, nowych wyzwań, skuteczności 
wykorzystywanych narzędzi.

Udział policjantów w szkoleniach 
organizowanych przez MOPR

Komenda Miejska Policji 16 osób


