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Szanowni Państwo
Niniejszym przedstawiam Państwu informator o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach 
Śląskich. Znajdą w nim Państwo charakterystykę działań poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka 
wraz z ich danymi teleadresowymi. Dodatkowo w Informatorze znajdziecie Państwo wyjaśnienie najważniej-
szych pojęć z dziedziny pomocy społecznej.

Wyrażam nadzieję, że Informator okaże się użyteczny zarówno dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, jak i dla osób zawodowo współpracujących z Ośrodkiem.
Informator powstał w ramach projektu: „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej  
odsłonie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich nowego systemu 
organizacyjnego i wprowadzenie rozwiązań modelowych – oddzielenia procedury administracyjnej przy-
znawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej i świadczenia usług społecznych.

Cel ten realizowany jest poprzez:
� zmianę organizacji pracy Ośrodka poprzez poprawę rozwiązań organizacyjnych dotyczących oddzielenia 

zasad administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług społecznych,
� usprawnienie pracy pracowników socjalnych ds. świadczeń, pracowników socjalnych ds. usług, pracow-

ników socjalnych ds. pracy socjalnej oraz utworzenie nowego stanowiska – pracownika socjalnego ds. 
pierwszego kontaktu,

� rozwój zawodowy pracowników socjalnych,
� wzmocnienie przez Ośrodek roli organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla okre-

ślonych grup docelowych wymagających pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą  
samodzielnie pokonać oraz usprawnienie dostępu do usług społecznych dla klientów pomocy społecz-
nej, poprzez identyfikację pakietów usług społecznych dla grup problemowych: osób pozostających 
bez pracy, osób starszych, osób z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi, rodzin dotkniętych przemocą 
w rodzinie, osób bezdomnych.

Informator jest również dostępny w wersji elektronicznej do nieodpłatnego pobrania ze strony Internetowej 
www.mopr.piekary.pl

Zapraszam do skorzystania z oferty Ośrodka.
Maciej Gazda

Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Piekarach Śląskich
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O MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE 
W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich jest jednostką organizacyjną Miasta Piekary Śląskie 
utworzoną do realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Działalność Ośrodka rozpoczęła się 1 lipca 1990 roku. Swoim zakresem obejmuje obszar administracyjny 
Miasta Piekary Śląskie. Siedziba Dyrekcji Ośrodka znajduje się w Piekarach Śląskich przy ul. Bpa Nankera 103.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje zadania dotyczące rozwiązywania problemów społecznych.  
Do zadań tych należy zarówno prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, organizowania opieki w rodzinach 
zastępczych dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Ośrodek przyznaje również  
pomoc finansową. Formą wsparcia, którą prowadzi Ośrodek jest pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających  
trudności w przystosowaniu się do życia. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich pomaga  
również osobom, które uzyskały status uchodźcy w naszym kraju. Prowadzi także działalność informacyjną 
mającą na celu przybliżenie istniejących praw i uprawnień osób korzystających ze wsparcia Ośrodka.

Nadrzędnym celem wszystkich inicjowanych przez 
Ośrodek działań jest organizowanie i udzielanie oso-
bom i rodzinom wszechstronnej pomocy w zaspoka-
janiu niezbędnych potrzeb życiowych w celu dopro-
wadzenia ich do takiego stopnia bytowania, który 
zgodny jest z godnością człowieka. Ośrodek poprzez 
podejmowanie różnorakich inicjatyw ma zainspirować 
osoby objęte wsparciem i ich rodziny do uaktywniania 
i usamodzielnienia się, przezwyciężenia trudności ży-
ciowych i bytowych oraz integracji ze środowiskiem.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach  
Śląskich podejmuje również działania profilaktyczne 
polegające na zapobieganiu tworzeniu się trudnych, 
niemożliwych do przezwyciężania, bez udzielania 
pomocy, sytuacji osób i rodzin.

Pracownicy Ośrodka pomagają każdej osobie, która przeżywa sytuacje kryzysową. Udzielają wsparcia osobom, 
które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Stwarzają warunki do przezwyciężenia 
trudnych sytuacji życiowych. Dostosowują wsparcie do potrzeb i sytuacji każdej osoby.

Zespół pracowników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich  
pomaga w sytuacjach związanych m.in. z:

 � chorobą,
 � niepełnosprawnością,
 � problemami opiekuńczo- 

- wychowawczymi,
 � warunkami mieszkaniowymi,
 � bezdomnością,
 � uzależnieniem własnym 

lub członka rodziny,
 � przemocą domową,
 � brakiem środków do życia.
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OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE  
W PIEKARACH ŚLĄSKICH 
Z DANYMI TELEADRESOWYMI

star DZIAŁ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON 32-288-35-74  wew. 623,  632

LIST ZADANIA:

 Przygotowanie, koordynowanie i re-
alizacja działań w zakresie integracji 
i wsparcia społecznego na rzecz miesz-
kańców.

 Opracowywanie projektów programów 
osłonowych i profilaktycznych.

 Współpraca z Powiatowym Urzędem 
Pracy oraz innymi jednostkami i orga-

nizacjami działającymi na rzecz inte-
gracji, aktywizacji i wsparcia społecz-
nego.

 Nadzór nad Zespołem Pracy Socjalnej,  
Zespołem Usług i Wsparcia Społecz-
nego, Zespołem Asysty Rodzinnej,  
Klubami Integracyjnymi dla Dzieci 
i Młodzieży.
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Zespół pracy socjalnej
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Prymasa Wyszyńskiego 31
� TELEFON  Pracownicy socjalni:  32-630-75-24,  513-919-891,  515-157-458, 

515-247-957

� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Kusocińskiego 4
� TELEFON Pracownicy socjalni:  532-741-620

LIST ZADANIA:

 Praca socjalna na rzecz osób i ich ro-
dzin w trudnych sytuacjach życiowych 
(problemy zdrowotne, niepełnospraw-
ność, bezrobocie, problemy opiekuń-
cze, problemy wychowawcze zdarze-
nia losowe).

 Realizacja projektów socjalnych oraz za-
dań w zakresie aktywizacji i integracji.

 Prowadzenie zajęć o charakterze inte-
gracji zawodowej.

 Prowadzenie interwencyjnej pracy so-
cjalnej i poradnictwa.

 Współpraca z rodzinami biologiczny-
mi dzieci umieszczonych w pieczy za-
stępczej.

 Współpraca z organizacjami i instytu-
cjami funkcjonującymi w środowisku 
lokalnym.

 Prowadzenie grup edukacyjnych, grup 
wsparcia oraz grup samopomocowych.

 Prowadzenie Klubu Wolontariatu.
 Środowiskowa praca socjalna.

Praca socjalna to interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom 
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie  
na przykład poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Zadaniem pracy socjalnej jest stworzenie  
warunków do osiągnięcia tego celu.

Klub Integracji Społecznej to forma wsparcia integrująca działania o charakterze terapeutycznym, 
zatrudnieniowym i samopomocowym. Celem działania KIS-u jest pomoc osobom oraz ich rodzinom 
w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności,  
jak również w powrocie do pełnienia określonych ról społecznych, a także w podniesieniu swoich 
kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy.

�
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Zespół asysty rodzinnej
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Oświęcimska 45
� TELEFON 518-410-524,  515-245-842,  518-410-545,  504-031-938

LIST ZADANIA:

 Wspieranie aktywności społecznej  
rodzin, w szczególności rodzin z ma-
łymi dziećmi i osobami z niepełno-
sprawnością.

 Pomoc w zakresie prowadzenia go-
spodarstwa domowego, gospodarowa-
nia budżetem domowym, załatwienia 
spraw urzędowych.

 Wsparcie rodzin w podnoszeniu kom-
petencji społecznych, opiekuńczych, 
zwiększaniu zaradności oraz pod-
noszeniu lub nabywaniu kwalifika-
cji zawodowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzin z osobami nie-
pełnosprawnymi.

 Pomoc osobom z niepełnosprawnością 
i ich rodzinom w rozwiązywaniu pro-
blemów socjalnych, psychologicznych 
oraz związanych z integracją społeczną 
zarówno w środowisku rodzinnym, jak 
i społecznym.

 Pomoc w przywróceniu zdolności do 
pełnienia funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych rodziny.

 Współpraca z podmiotami i osobami 
specjalizującymi się w działaniach na 
rzecz dziecka i rodziny oraz osób z nie-
pełnosprawnością.

 Podejmowanie działań interwencyjnych 
i zaradczych w sytuacji zagrożenia bez-
pieczeństwa dzieci i rodzin.

Asysta rodzinna jest określeniem wsparcia świadczonego przez asystenta rodziny na rzecz rodziny. 
Asystent rodziny to osoba czasowo wspierająca rodzinę w przygotowaniu jej do samodzielnego 

pokonywania trudności życiowych, w tym dotyczących opieki i wychowania dzieci.
�
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Zespół usług i wsparcia społecznego
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON  32-288-35-74  wew. 623,  632
� SIEDZIBA Pracownicy socjalni ds. usług;  Piekary Śląskie,  ul. Wigury 4
� TELEFON 32-668-61-70,  518-231-174
� SIEDZIBA Centrum Usług Społecznych;  Piekary Śląskie,  ul. Żwirki 23
� TELEFON 515-246-895
� SIEDZIBA Centrum Usług Społecznych;  Piekary Śl.,  ul. Kusocińskiego 4
� TELEFON  509-518-791
LIST ZADANIA:
 Badanie potrzeb w zakresie usług spo-

łecznych na rzecz mieszkańców, orga-
nizowanie tych usług oraz nadzór nad 
ich realizacją.

 Integracja środowiska i rozwój współ-
pracy aktywnych mieszkańców, grup 
i organizacji pozarządowych.

 Tworzenie pakietów usług społecznych 
dostępnych dla mieszkańców.

 Wsparcie organizacji pozarządowych re-
alizujących działania na rzecz mieszkań-
ców, w szczególności zagrożonych mar-
ginalizacją i wykluczonych społecznie.

 Nadzór nad realizacją usług świadczo-
nych w ramach Centrum Usług Spo-
łecznych.

 Prowadzenie spraw związanych z spra-
wowaniem pogrzebu.

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi 
administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Do usług społecznych należą działania z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, pieczy 
zastępczej, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, 
edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu, kultury, kultury fizycznej i turystyki, pobudzania 
aktywności obywateli.

�
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Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży
nr 1 „PROMYK”
nr 2 „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”
� SIEDZIBA „PROMYK”  Piekary Śląskie,  ul. Kusocińskiego 4
� TELEFON 697-217-715

� SIEDZIBA „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”  Piekary Śląskie,  ul. Okrzei 25
� TELEFON 515-157-557

LIST ZADANIA:

 Organizowanie dzieciom czasu wol-
nego w czasie pozaszkolnym – w tym 
rozwijanie ich uzdolnień, zaintereso-
wań oraz organizowanie zabaw i zajęć 
sportowych, kulturalnych, turystyczno-
-krajoznawczych.

 Nauka zaradności życiowej i sposobu 
bycia w społeczeństwie oraz pomoc 
dzieciom w funkcjonowaniu w środo-
wisku szkolnym, rówieśniczym i ro-
dzinnym.

 Prowadzenie profilaktycznej dzia-
łalności informacyjnej i edukacyjnej 
w szczególności w zakresie rozwiązy-
wania problemów alkoholowych i prze-
ciwdziałania narkomanii.

 Wsparcie rodzin przeżywających trud-
ności w wypełnianiu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym.

 Dożywianie dzieci korzystających z za-
jęć w Klubie.

Wykluczenie społeczne to sytuacja, w której członek społeczeństwa nie może w pełni uczestniczyć  
w ważnych aspektach życia społecznego. Wykluczenie społeczne może dotyczyć wielu dziedzin  
życia: edukacji, gospodarki, kultury, polityki, zdrowia.

Niedostosowanie społeczne to zachowanie, które pozostaje w konflikcie z normami społecznymi. 
Częstą przyczyną są niekorzystne warunki środowiskowe.

�
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star DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Zespół Realizacji Świadczeń
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON 32-288-35-74  wew. 607,  608,  612,  613

LIST ZADANIA:

 Wydawanie decyzji administracyjnych 
w sprawach świadczeń z pomocy spo-
łecznej.

 Prowadzenie postępowań ws. stypen-
diów szkolnych i zasiłków szkolnych.

 Udzielanie sądom, organom i ich jed-
nostkom organizacyjnym informacji 
o udzielanych świadczeniach.

 Prowadzenie czynności związanych 
z umieszczaniem w Domu Pomocy 
Społecznej, Domu dla Samotnej Matki,  
mieszkaniu chronionym, schronisku 

dla bezdomnych, w tym w zakresie 
przygotowania umów dotyczących po-
noszenia odpłatności za pobyt członka 
rodziny w DPS.

 Wydawanie zaświadczeń na żądanie 
stron w sprawach będących w zakresie 
kompetencji ośrodka.

 Realizacja przyznanego przez sąd 
świadczenia w formie wynagrodzenia 
należnego dla opiekuna prawnego.

Dom Pomocy Społecznej to placówka świadcząca usługi pobytu, usługi opiekuńcze,  
wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby 
lub niepełnosprawności.

Stypendium szkolne stanowi pomoc materialną skierowaną do uczniów znajdujących się w trudnej  
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie  
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm,  
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium może 
być udzielane uczniom w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach 
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, a także 
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Stypendium szkolne może stanowić 
również pomoc rzeczową.

Zasiłek szkolny jest formą pomocy materialnej i świadczeniem, które przysługuje uczniom znajdującym  
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może 
być przyznany w formie świadczenia pieniężnego lub pomocy rzeczowej. Może być przyznawany 
kilka razy w roku. Jest niezależny od stypendium szkoleniowego.

�
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Zespół ds. pierwszego kontaktu
Zespół ds. przyznawania świadczeń 
decyzją administracyjną
� SIEDZIBA  PUNKT TERENOWY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 1  

(Brzeziny, Dąbrówka Wielka, Brzozowice-Kamień);
  Piekary Śląskie,  ul. Kusocińskiego 4
� TELEFON 518-410-508,  518-410-519,  518-231-171

� SIEDZIBA  PUNKT TERENOWY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 2  
(Piekary-Szarlej);      Piekary Śląskie,  ul. Kalwaryjska 58

� TELEFON 504-770-899,  515-246-302

� SIEDZIBA  PUNKT TERENOWY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 3  
(Osiedle Wieczorka, Kozłowa Góra);

  Piekary Śląskie,  ul. Olimpijska 3
� TELEFON 515-246-673,  515-246-274,  515-246-625,  32-668-61-72

LIST ZADANIA:

 Przyjmowanie wniosków o pomoc i ich 
rejestracja.

 Prowadzenie postępowań w spra-
wie przyznania świadczeń z pomocy 
społecznej, w tym zasiłków pomocy  
społecznej, posiłków, schronienia, 
Dziennego Domu Pomocy Społecznej, 
Domu Pomocy Społecznej.

 Prowadzenie postępowań administra-
cyjnych wynikających z innych niż 
ustawa o pomocy społecznej zadań, 

w tym dotyczących uchodźców, repa-
triantów, kombatantów, świadczeń zdro-
wotnych i dodatków mieszkaniowych.

 Prowadzenie interwencyjnej pracy so-
cjalnej.

 Udzielanie pomocy w korzystaniu 
z form wsparcia dostępnych w MOPR, 
a nie wymagających wydania decyzji 
administracyjnej.

 Prowadzenie spraw związanych z uzy-
skaniem biletu kredytowanego.

Mieszkanie chronione-treningowe przeznaczone jest do mieszkanek Piekar Śląskich, które w wyniku 
wydarzeń losowych, bądź ze względu na przemoc w rodzinie znalazły się w trudnej sytuacji. Celem 
funkcjonowania mieszkania jest zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie przechodzenia kryzysu 
w stan chroniczny, usamodzielnienie osób przebywających w mieszkaniu chronionym, readaptacja 
i powrót do środowiska.
O udzieleniu całodobowego schronienia rodzinie w mieszkaniu chronionym decydują pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, po wnikliwym rozeznaniu sytuacji  

rodzinnej. Wsparcie świadczone w mieszkaniu odejmuje w szczególności pracę socjalną oraz  
poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, socjalne, prawne). Docelowo w mieszkaniu  

przebywać mogą trzy rodziny, na czas od 3 do 6 miesięcy.
�
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star PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Kusocińskiego 4
� TELEFON 519-375-498,  32-284-19-87

LIST ZADANIA:

 Interwencja kryzysowa krótko i długo-
terminowa.

 Poradnictwo specjalistyczne: socjalne, 
psychologiczne, pedagogiczne, rodzin-
ne, prawne.

 Psychoterapia indywidualna i rodzinna.
 Procedura „Niebieskie Karty”.
 Grupy wsparcia, samopomocowe, ko-

rekcyjno-edukacyjne, psychoedukacyj-
ne i inne dla osób w kryzysie.

 Pomoc psychologiczna i wsparcie oso-
bom poszkodowanym i ich rodzinom 
w sytuacjach wypadków masowych 
i katastrof na terenie miasta.

 Nadzór nad mieszkaniem chronionym- 
-treningowym dla osób w trudnych sy-
tuacjach życiowych, w tym wsparcie 
osobom w nim przebywającym.

 Współpraca z instytucjami i organiza-
cjami specjalistycznie ukierunkowa-
nymi na niesienie pomocy określonego 
rodzaju, w tym m.in.: Policją, Gmin-
ną Komisją ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, placówkami 
oświaty, placówkami ochrony zdrowia, 
sądami, prokuraturą, organizacjami po-
zarządowymi i innymi.

 Obsługa organizacyjno-techniczna Ze-
społu Interdyscyplinarnego ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Piekarach Śląskich.

Procedura „Niebieskie Karty” to wszelkie czynności podejmowane i realizowane w związku  
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie przez przedstawicieli: pomocy społecznej,  
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.  
Dokument o tej samej nazwie służy dokumentowania faktów związanych z przemocą w rodzinie oraz 
oceny zagrożenia dalszą przemocą.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób 
i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi  
psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. W ramach interwencji kryzysowej udziela się 
natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa  
socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

�
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Zespół Pracy Socjalnej  
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Kusocińskiego 4
� TELEFON Pracownicy socjalni ds. przemocy w rodzinie:

Pracownik socjalny dla rejonu Piekary Centrum, Szarlej  –  515-246-292
Pracownik socjalny dla rejonu  Nowe, Stare Osiedle, Kozłowa Góra 

–  786-862-296
Pracownik socjalny dla rejonu  Brzozowice-Kamień, Brzeziny Śląskie, 

Dąbrówka Wielka  –  504-770-910

LIST ZADANIA:

 Prowadzenie systemowej, metodycznej 
pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin 
w związku z występowaniem zjawiska 
przemocy w rodzinie.

 Diagnozowanie sytuacji i potrzeb osób 
doświadczających przemocy w rodzinie.

 Realizacja zadań w zakresie aktywizacji 
i integracji wynikających z rozeznania 
potrzeb, w tym realizacja projektów so-
cjalnych na rzecz osób i rodzin dotknię-
tych problemem przemocy domowej.

 Prowadzenie interwencyjne i pracy so-
cjalnej i poradnictwa w ramach pracy 
socjalnej.

 Udział w realizacji zadań wynikających 
z procedury „Niebieskie Karty”.

 Inicjowanie nowych rozwiązań mają-
cych na celu zapobieganie niekorzyst-
nym zjawiskom oraz poprawę sytuacji 
osób i rodzin wymagających pomocy 
oraz wprowadzenie nowych metod po-
dejść i narzędzi do pracy socjalnej.

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne jest świadczone 
osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu 

swoich problemów życiowych.
�
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star DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Zespół ds. Obsługi Klienta
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Długosza 92
� TELEFON 32-668-65-85, 517-943-167
� FAX 32-668-66-47
LIST ZADANIA:
 Przyjmowanie wniosków na świad-

czenie rodzinne, w tym opiekuńcze, 
wychowawcze, świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego oraz świadczenia  

„Za Życiem” i „Dobry start”.
 Udzielanie informacji o realizowanych 

przez dział zadaniach.

Świadczenia rodzinne mają różny charakter i wypłacone są na określony czas, jednorazowo  
lub raz w ciągu pewnego okresu. Uzyskanie świadczenia uzależnione jest od spełnienia kryterium  
dochodowego, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, który przysługują niezależnie od dochodu.  
Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia  
opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie.

Świadczenia opiekuńcze to zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie opiekuńcze, które przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi  
faktycznemu dziecka lub osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, bądź innym osobom,  
na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
który w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności,  
rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i nie są osobami pobierającymi emeryturę, rentę 
lub podobne świadczenie.

Świadczenie wychowawcze to świadczenie, które otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie  
faktyczni dziecka do ukończenia przez nie 18. roku życia. Celem świadczenia jest częściowe  
pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem 
jego potrzeb życiowych.

�
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Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Długosza 92
� TELEFON 532-741-589

LIST ZADANIA:

 Prowadzenie postępowań, przygotowa-
nie i wydawanie decyzji administra-
cyjnych w zakresie ustalania prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 Sporządzanie listy wypłat w zakresie 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 Ustalanie świadczeń nienależnie pobra-
nych wraz z żądaniem ich zwrotu.

 Prowadzenie postępowań wobec dłuż-
ników alimentacyjnych wraz z przy-
łączeniem się do egzekucji komornika 
sądowego.

 Przeprowadzanie wywiadów z dłużni-
kami alimentacyjnymi.

Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Długosza 92
� TELEFON 32-668-66-47,  513-494-408

LIST ZADANIA:

 Prowadzenie postępowań w zakresie 
ustalania prawa do świadczeń rodzin-
nych i wychowawczych, świadczenia 
„Za Życiem” oraz „Dobry Start”.

 Sporządzanie listy wypłat w zakresie 
świadczeń rodzinnych i wychowaw-

czych, świadczenia „Za Życiem” oraz 
„Dobry Start”.

 Ustalanie świadczeń nienależnie pobra-
nych wraz z żądaniem ich zwrotu.

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie opiekuńcze, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków  
wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy w związku  
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Fundusz alimentacyjny to fundusz przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów,  
których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia.

�
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star DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
Zespół ds. Obsługi Klienta
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON 32-288-35-74  wew. 601

LIST ZADANIA:

 Udzielanie informacji w zakresie upraw-
nień do dodatków mieszkaniowych.

 Przyjmowanie wniosków o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego.

 Udzielanie informacji co do sposobu 
prowadzenia spraw w Dziale.

Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON 32-288-35-74  wew. 602,  603

LIST ZADANIA:

 Prowadzenie postępowań w zakresie 
ustalania prawa do dodatków mieszka-
niowych.

 Prowadzenie rozliczeń finansowych zwią-
zanych z dodatkami mieszkaniowymi.

 Sporządzanie listy wypłat ryczałtów 
oraz wykazów wypłat dodatków miesz-
kaniowych dla zarządców.

 Ustalenie świadczeń nienależnie pobra-
nych wraz z żądaniem ich zwrotu.

 Sporządzanie sprawozdań w zakresie 
dodatków mieszkaniowych.

 Dokonywanie bieżącej analizy środków 
finansowych.

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie mające na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych 
ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Do otrzymania dodatku mieszkaniowego uprawnia tytuł prawny do lokalu, osiąganie odpowiednio 
niskiego dochodu, odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu.

�
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Stanowisko ds. Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych

� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON 32-288-35-74  wew. 603

LIST ZADANIA:

 Prowadzenie postępowań, przygoto-
wanie i sporządzenie deklaracji zgło-
szeniowych osób uprawnionych do 
ubezpieczenia społecznego i / lub 
zdrowotnego w przypadku uzyskania 
uprawnień.

 Prowadzenie postępowań, przygo-
towanie i wyrejestrowanie osób ob-
jętych ubezpieczeniem społecznym 
i / lub zdrowotnym w przypadku utraty 
uprawnień.

 Kontrola uprawnień klientów do ubez-
pieczeń emerytalno-rentowych (okresy 

składkowe i nieskładkowe) i zdrowot-
nych.

 Przygotowanie i sporządzanie deklara-
cji rozliczeniowych, korygujących i ra-
portów imiennych osób objętych ubez-
pieczeniem społecznym i zdrowotnym 
dla ZUS, z uwzględnieniem rodzaju 
ubezpieczenia i podstawy wymiaru 
składki dla każdej osoby uprawnionej.

 Wydawanie potwierdzonej dokumen-
tacji zgłoszeniowej osobom objętym 
ubezpieczeniem społecznym i / lub 
zdrowotnym na żądanie osoby upraw-
nionej.

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obejmują: uprawnienia w zakresie podlegania ubezpieczeniom  
emerytalnemu i rentowym i zdrowotnym dotyczącym osób uprawnionych (w szczególności  

do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku 
stałego oraz stażu).

�
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star DZIAŁ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON 32-288-35-74  wew. 604,  605

LIST ZADANIA:

 Prowadzenie działań wspierających 
osoby niepełnosprawne oraz działań 
zmierzających do ograniczenia skutków 
niepełnosprawności i likwidacji barier 
utrudniających osobom niepełnospraw-
nym funkcjonowanie w środowisku.

 Prowadzenie działań z zakresu dofinan-
sowania:
 uczestnictwa osób niepełnospraw-

nych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych,

 sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych,

 zaopatrzenia w sprzęt rehabilita-
cyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze przyznawane 
osobom niepełnosprawnym na pod-
stawie odrębnych przepisów,

 likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych 
w związku z indywidualnymi po-
trzebami osób niepełnosprawnych,

�

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami  
wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności  
społecznych uczestników między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecz-
nych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych  
programem turnusu.

Rehabilitacja społeczna to wszystkie działania, które wspierają uczestnictwo osób niepełnosprawnych 
w życiu społecznym tj. wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej osoby 
niepełnosprawnej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełnienia ról społecznych, likwidacja 
barier, kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji 
z osobami niepełnosprawnymi.

�
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 usług tłumacza języka migowego 
lub tłumacza przewodnika.

 Doradztwo dla osób niepełnosprawnych 
w zakresie rehabilitacji społecznej.

 Realizacja zadań z zakresu pilotażowe-
go programu Aktywny Samorząd.

 Nadzór nad warsztatem terapii zajęcio-
wej.

star DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bytomska 67
� TELEFON 32-288-50-04,  502-942-109
LIST ZADANIA:
 Zapewnienie dzieciom pieczy zastęp-

czej, w tym realizowanie zadań Orga-
nizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 Nabór i kwalifikowanie osób kandy-
dujących do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka.

 Organizowanie szkoleń i zapewnienie 
badań psychologicznych dla kandyda-
tów do pełnienia funkcji rodziny za-
stępczej lub prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka.

 Zapewnienia pomocy i wsparcia oso-
bom sprawującym rodzinną pieczę 
zastępczą, poprzez udzielanie porad, 
zapewnienie dostępu do specjalistycz-
nej pomocy dla dzieci i organizowanie 
grup wsparcia.

 Zapewnienie dla dzieci przebywających 

w rodzinnych formach pieczy zastęp-
czej wsparcia wolontariuszy.

 Udzielanie wsparcia pełnoletnim wy-
chowankom rodzinnych i instytu-
cjonalnych form pieczy zastępczej 
w realizacji Indywidualnego Programu 
Usamodzielnienia.

 Zapewnienie pomocy w formie pobytu 
w mieszkaniu dla osób usamodzielnia-
nych, opuszczających różne formy pie-
czy zastępczej.

 Prowadzenie postępowań, przygoto-
wanie i wydawanie decyzji w indywi-
dualnych sprawach z zakresu pieczy 
zastępczej.

 Propagowanie idei rodzicielstwa za-
stępczego poprzez prowadzenie kam-
panii społecznych promujących rodzi-
cielstwo zastępcze.

Piecza zastępcza to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki 
i wychowania dzieciom, w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.  
Piecza zastępcza można przybrać formę rodzinną i instytucjonalną.

Rodzina zastępcza to forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani 
albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Na pokrycie podstawowych wydatków  

związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, rodzice zastępczy otrzymują świadczenie  
na pokrycie kosztów utrzymania. Rodzina zastępcza może być spokrewniona, niezawodowa  

lub zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i specjalistyczna.
�
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star DZIAŁ ORGANIZACJI, KADR I PŁAC
Zespół ds. Spraw Pracowniczych
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON 32-288-35-74  wew. 620,  621
LIST ZADANIA:
 Prowadzenie kompleksowej dokumenta-

cji pracowniczej i spraw związanych z za-
trudnieniem i zwalnianiem pracowników.

 Przygotowywanie dokumentacji pra-
cowników do świadczeń emerytalnych 
i rentowych.

Zespół Spraw Organizacyjnych
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON 32-288-35-74  wew. 620
LIST ZADANIA:
 Opracowywanie projektów struktury 

organizacyjnej i Regulaminu organiza-
cyjnego MOPR.

 Inicjowanie rozwiązań organizacyjnych 
MOPR.

 Prowadzenie i utrzymanie w stałej  

aktualności dokumentów org. MOPR.
 Opracowywanie projektów aktów nor-

matywnych, w tym zarządzeń, poleceń 
służbowych, pism okólnych oraz in-
strukcji i Regulaminów wydawanych 
przez Dyrektora.

Zespół Obsługi Mieszkańca
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON 32-288-35-74  wew. 615
LIST ZADANIA:
 Przyjmowanie i wysyłanie korespon-

dencji wychodzącej z komórek organi-
zacyjnych MOPR, w tym decyzji admi-
nistracyjnych.

 Obsługa telefoniczna oraz obsługa faksu.

 Bieżące i wyczerpujące informowanie 
interesantów.

 Prowadzenie zapisów na bezpłatne po-
rady prawne.

Indywidualny Program Usamodzielnienia jest dokumentem zawierającym informacje o dalszej  
drodze życiowej osoby usamodzielnianej. Program opracowuje osoba usamodzielniana wspólnie 
z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, co najmniej na miesiąc 
przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.
Indywidualny Program Usamodzielnienia pozwala szczegółowo zaplanować dalszą drogę życiową  
i edukacyjną usamodzielnianego wychowanka i tym samym zobowiązuje go do realizacji  
zawartych w nim etapów.

�
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star  DZIAŁ PROGRAMÓW, ANALIZ 
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON 32-288-35-74  wew. 642,  643

LIST ZADANIA:

 Pozyskiwanie środków na realizację 
projektów i programów ze środków 
krajowych i unijnych.

 Koordynowanie realizacji projektów, 
które otrzymały dofinansowanie ze 
środków krajowych i unijnych oraz 
prowadzenie sprawozdawczości w tym 
zakresie.

 Obsługa sprawozdań przekazywanych 
przez systemy informatyczne.

 Realizacja zadań wynikających z Usta-
wy prawo zamówień publicznych w za-
kresie dostaw, usług i robót budowla-
nych.

 Badanie potrzeb klientów MOPR.

Zespół Pracy Socjalnej ds. wsparcia projektowego
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Kusocińskiego 4
� TELEFON 699-671-036,  789-379-923,  510-740-143

LIST ZADANIA:

 Zaplanowanie form wsparcia w ra-
mach projektów – w tym np. szkolenia, 
staże itp.

 Zawieranie kontraktu na udział w pro-
jektach realizowanych przez MOPR.

 Kierowanie do specjalistów, w tym do 
pracownika socjalnego ds. świadczeń 
oraz kierowanie do usług pomocy spo-
łecznej w celu uzyskania pomocy ade-
kwatnej do zgłaszanej potrzeby.

 Reprezentowanie interesów osób/ ro-
dzin, pośredniczeniu w kontaktach z in-
stytucjami.

 Podejmowanie działań interwencyj-
nych w sytuacji zagrożenia zdrowia, 
życia lub funkcjonowania osób i rodzin, 
w szczególności w celu ochrony dzieci 
w rodzinie.

 Wszczynanie procedury „Niebieskie 
Karty”.
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star RADCY PRAWNI
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON 32-288-35-74  wew. 640

LIST ZADANIA:

 Podejmowanie czynności niezbędnych 
do zabezpieczenia interesów mająt-
kowych oraz prawnej ochrony w celu 
zapewnienia należytego prowadzenia 
spraw przed sądami i innymi organami 
orzekającymi.

 Współdziałanie w zakresie obsługi 
prawnej z organami ścigania, wymiaru 
sprawiedliwości oraz organami egzeku-
cyjnymi.

 Nadzór prawny nad egzekucją na-
leżności MOPR oraz współdziałanie 
z innymi komórkami organizacyjnymi 
Ośrodka w podejmowaniu wymaga-
nych czynności w zakresie egzekucji 
oraz umarzania należności.

 Wykonywanie zadań z zakresu świad-
czenia pomocy prawnej określonych 
postanowieniami Ustawy o radcach 
prawnych.
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star  PRACOWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA 
I HIGIENY PRACY

� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON 32-288-35-74  wew. 620

LIST ZADANIA:

 Ustalanie okoliczności i przyczyn wy-
padków przy pracy oraz prowadzenie 
rejestrów, kompletowanie i przecho-
wywanie dokumentów dotyczących 
wypadków przy pracy, chorób zawodo-
wych i podejrzeń o te choroby, a także 
przechowywania wyników badań i po-

miarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia.

 Prowadzenie ocen ryzyka zawodowego.
 Kontrola warunków pracy oraz sporzą-

dzanie analiz dotyczących stanu BHP.
 Doradztwo w zakresie przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny w Ośrodku.

star INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON 32-288-35-74  wew. 642

LIST ZADANIA:

 Informowanie administratora, podmio-
tu przetwarzającego oraz pracowni-
ków, którzy przetwarzają dane osobo-
we o obowiązkach spoczywających na 
nich.

 Monitorowanie przestrzegania rozpo-
rządzenia o ochronie danych osobo-
wych oraz innych przepisów Unii lub 
państwa członkowskich o ochronie da-
nych, a także polityk administratora lub 
podmiotu przetwarzającego w dziedzi-
nie ochrony danych osobowych, w tym: 
podział obowiązków, działania zwięk-
szające świadomość, szkolenia per-

sonelu uczestniczącego w operacjach 
przetwarzania oraz powiązane z tym 
audyty.

 Udzielanie na żądanie zaleceń co do 
oceny skutków dla ochrony danych 
oraz monitoring w tym zakresie.

 Współpraca z organem nadzorczym.
 Pełnienie funkcji punktu kontaktowego 

dla organu nadzorczego, w kwestiach 
związanych z przetwarzaniem danych, 
w tym uprzednimi konsultacjami oraz 
w stosownych przypadkach prowadze-
nie konsultacji.
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star DZIAŁ INFORMATYCZNY
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON 32-288-35-74  wew. 624

LIST ZADANIA:

 Administracja systemem sieciowym.
 Zabezpieczenie i ochrona danych.
 Prowadzenie dokumentacji związanej 

z gwarancjami na sprzęt komputero-
wy, licencjonowaniem programów oraz 
wnioskami, upoważnieniami i oświad-
czeniami dotyczącymi uprawnień do 
systemów dziedzinowych używanych 
w MOPR.

 Zabezpieczanie programów użytko-
wych przed osobami niepowołanymi 
oraz wdrażanie uprawnień w systemach 
dziedzinowych.

 Wykonywanie i nadzór nad kopiami 
baz programów dziedzinowych.

 Kontrola sposobu eksploatacji sprzętu, 
bezpieczeństwa i higieny obsługi oraz 
uprawnień osób pracujących ze sprzę-
tem komputerowym.

star DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Długosza 92
� TELEFON 32-668-66-45,  32-668-66-46
LIST ZADANIA:
 Zaopatrzenie Ośrodka w materiały biu-

rowe, środki czystości, materiały eks-
ploatacyjne.

 Obsługa gospodarczo-techniczna 
Ośrodka.

 Gospodarka administracyjna lokalami 
Ośrodka.

 Zlecanie napraw i remontów.

 Zlecenie transportu dokumentów i wy-
posażenia.

 Rozliczanie najemców pomieszczeń 
i gruntów.

 Prowadzanie spraw związanych z trwa-
łym zarządem dla budynków MOPR.

 Wykonywanie zadań związanych z go-
spodarką w zakresie usług komunalnych.
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star ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA DZIENNEGO
� SIEDZIBA  DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

Piekary Śląskie,  ul. Okrzei 25
� TELEFON 32-288-63-91
� SIEDZIBA  Klub Seniora „SIELANKA”, Piekary Śl.,  ul. Oświęcimska 45
� TELEFON 786-862-354
� SIEDZIBA  Klub Seniora „RADOŚĆ”, Piekary Śl.,  ul. Olimpijska 3
� TELEFON 32-630-77-39
� SIEDZIBA  Klub Seniora „NADZIEJA”, Piekary Śl.,  ul. Kusocińskiego 4
� TELEFON 532-741-614
LIST ZADANIA:
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ:
 Zapewnienie pomocy i udziału w ak-

tywnych formach życia osobom w wie-
ku emerytalnym lub o zmniejszonej 
sprawności psychofizycznej.

 Zaspakajanie potrzeb towarzyskich oraz 
rekreacyjno-kulturalnych.

 Organizowanie terapii zajęciowej gru-
powej dla podtrzymania kondycji psy-
chofizycznej.

 Zapewnienie wyżywienia w godzinach 
działalności Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej.

 Udostępnianie pensjonariuszom urzą-
dzeń do utrzymania higieny osobistej.

KLUB SENIORA
 Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie 

zainteresowań środowiska seniorów.
 Organizowanie spotkań tematycznych, 

wycieczek, imprez okolicznościowych 
oraz różnego rodzaju terapii zajęciowej.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej to ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób samotnych lub osób 
w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagających pomocy, są jej  
pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.
Dzienny dom pomocy społecznej organizuje swoim pensjonariuszom czas wolny. Placówki  

oferują obiady, prowadzą terapie zajęciowe, zajęcia plastyczne, informatyczne, teatralne  
czy muzyczne. W dziennych domach pomocy społecznej organizowane są spotkania  

okolicznościowe oraz odbywają się imprezy kulturalne.
�
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star DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON 32-288-35-74  wew. 625,  626,  627,  628

LIST ZADANIA:

 Planowanie i realizacja budżetu MOPR.
 Obsługa finansowo-księgowa MOPR.
 Windykacja oraz rozliczanie należności 

i zobowiązań.

 Sprawozdawczość finansowo-księgowa.
 Nadzór nad gospodarowaniem mieniem 

MOPR.

Kasa
� SIEDZIBA Piekary Śląskie,  ul. Bpa Nankera 103
� TELEFON 32-288-35-74  wew. 606

LIST ZADANIA:

 Wypłata świadczeń w formie pieniężnej 
oraz w formie bonów.

 Przyjmowanie wpłat należności.
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Projekt „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie” dofi nansowany z Funduszy Europejskich
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zespół Pracy Socjalnej
�              41-940 Piekary Śląskie;  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 31

�         32-630-75-24 / 515-247-957 / 515-457-458

Zespół Pracy Socjalnej ds. wsparcia projektowego
�              41-940 Piekary Śląskie;  ul. Janusza Kusocińskiego 4

�         699-671-036 / 789-379-923 / 510-740-143

Punkt Terenowy Pracowników Socjalnych „Osiedle”
�              41-943 Piekary Śląskie;  ul. Olimpijska 3

�         32-668-61-72 / 515-246-673

Punkt Terenowy Pracowników Socjalnych „Brzeziny-Dąbrówka”
�              41-946 Piekary Śląskie;  ul. Janusza Kusocińskiego 4

�         518-410-508 / 518-231-171 / 518-410-519

Punkt Terenowy Pracowników Socjalnych „Piekary Szarlej”
�              41-940 Piekary Śląskie;  ul. Kalwaryjska 58

�         504-770-899 / 515-246-302

Punkt Interwencji Kryzysowej
�              41-946 Piekary Śląskie;  ul. Janusza Kusocińskiego 4

�         32-284-19-87 / 519-375-498

Zespół Pracy Socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
�              41-946 Piekary Śląskie;  ul. Janusza Kusocińskiego 4

�         515-246-292 / 786-862-296 / 504-770-910

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

�              41-949 Piekary Śląskie;  ul. Biskupa Nankera 103
�         +48 322883574  lub  +48 323815316
�        www.mopr.piekary.pl


