KALENDARIUM WYDARZEŃ
2007

Styczeń 2007
„Przytulne mieszkanie”
Projekt rozpoczęty w listopadzie 2006r., a sfinalizowany
w styczniu 2007 roku. Głównymi jego realizatorami byli
pracownicy socjalni Zespołu Centrum we współpracy
z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Administracją
Mieszkaniową nr 9 w Sosnowcu opiekunką NZOZ oraz
pomocą sąsiadów. Celem projektu była integracja i pomoc
adaptacji w nowym środowisku zamieszkania osoby
niepełnosprawnej, starszej i chorej, poprzez wyposaŜenie
mieszkania oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb.

„Bal Karnawałowy”
26 stycznia w Świetlicy Środowiskowej przy Pl. Kościuszki odbyła się zabawa karnawałowa dla
dzieci z najuboŜszych rodzin. Organizatorami Balu były Zespoły „Pogoń” i „Wawel” wraz
z wolontariuszami ze Stowarzyszenia „Dobra Sprawa”. Dzieci w strojach karnawałowych
i tanecznej muzyce bawiły się świetnie. Zorganizowano m.in. zabawy: „Sałatka owocowa”, „Walka
o balony”, „Kule śniegowe”, gdzie kule zrobione były z gazet. Uczestnikom zapewniono przekąski
i zimne napoje. W imprezie wzięło udział 14 dzieci.

Luty 2007

„Walentynki”
Z okazji Dnia Św. Walentego Punkt Terenowy nr 4
zorganizował bal, w którym uczestniczyło 35 dzieci z rodzin
dotkniętych ubóstwem, bezrobociem i bezradnością
w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Oprócz zabaw
i konkursów atrakcją balu był występ magika Abrana
Rajnolda. Zabawę zakończyło uroczyste rozdanie laurek
i
dyplomów
oraz
słodyczy
pozyskanych
dzięki
zaangaŜowaniu pracowników i środowiska.
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Marzec 2007
„Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych”
Projekt miał na celu umoŜliwienie osobom niepełnosprawnym podjęcie pracy. Wszystkim chętnym
posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności przedstawiono oferty pracy, odbyły się
takŜe wstępne rozmowy kwalifikacyjne a osoby zainteresowane zaproszono do dalszego etapu
rekrutacji. Adresaci projektu mieli moŜliwość skorzystania z rad doradcy zawodowego
z Powiatowego Urzędu Pracy. Kolejne edycje Giełdy odbyły się w kwietniu, czerwcu oraz
we wrześniu.

Kwiecień 2007

„Zajączek dla niepełnosprawnych”
Z okazji Świat Wielkanocnych Punkt Terenowy nr 4 przy udziale lokalnych sponsorów przygotował
paczki Ŝywnościowe dla osób chorych i niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej, korzystających z pomocy naszego Ośrodka. Akcja miała na celu udzielenie pomocy
rzeczowej osobom niepełnosprawnym oraz zapewnienie im atmosfery wesołych i pogodnych świąt.
Działaniami objęto 10 osób.

Akcja „Wielkanocny Zajączek”
Projekt „Wielkanocny Zajączek” zorganizowali równieŜ pracownicy socjalni Punktu Terenowego
Nr 1. Zebrana od lokalnej społeczności, w szkołach oraz wśród okolicznych sklepikarzy Ŝywność
pozwoliła na przygotowanie paczek Ŝywnościowych, z których skorzystały 64 rodziny o łącznej
liczbie osób w rodzinie – 244.
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Maj 2007
„Uśmiech dziecka”
30 maja z okazji Dnia Dziecka Zespół Klimontów zorganizował zabawę, w której uczestniczyło 15
dzieci w wieku 4 i 5 lat, nie uczęszczających do przedszkola. Pomieszczenia do zabawy
udostępniła Demokratyczna Unia Kobiet. Celem projektu obok dostarczenia dzieciom
niezapomnianych wraŜeń poprzez udział dzieci w tańcach i konkursach, było równieŜ nawiązanie
współpracy z rodzicami i zaangaŜowanie ich w organizację zabawy. Urozmaiceniem były występy
dzieci ze Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 24 w Sosnowcu, która włączyła się w działania.
Na zakończenie odbyło się losowanie nagród, dzieci otrzymały paczki przygotowane przez
pracowników Działu ds . Rodzin z darów przekazanych przez lokalnych sponsorów.

„O uśmiech i radość dziecka”
Festyn plenerowy z okazji Dnia Dziecka
26 maja na terenie ogrodu przy Placu Kościuszki pracownicy Działu ds. rodzin przy zaangaŜowaniu
wolontariuszy dzieci i młodzieŜy z Klubu im. Jana Kiepury, z Gimnazjum nr 16 i z sosnowieckiego
Klubu Karate zorganizowali Festyn Plenerowy z okazji święta dzieci. W zabawie wzięło udział
ponad 200 uczestników: 130 zaproszonych dzieci i ponad 80 gości występujących w pokazach
m.in. dzięki hojności lokalnych sponsorów wszystkie dzieci uczestniczące w zabawie otrzymały
słodki poczęstunek, a dzieci objęte wsparciem MOPS otrzymały dodatkowo plecaki pełne
upominków.

„Portret Mojej Mamy”
Głównymi celami projektu było wzmacnianie więzi emocjonalnych pomiędzy dziećmi a matkami
a takŜe wzrost samooceny i wiary w siebie u dzieci oraz uświadomienie dzieciom waŜnej roli matki.
Projekt został zainicjowany przez pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 1 we współpracy
z pracownikami Kina Helios. Ogłoszono wśród dzieci konkurs na portret mamy wykonany dowolną
techniką plastyczną. W projekcie wzięło udział 22 dzieci w wieku 2-13 lat. Dzieci biorące udział
w konkursie otrzymały słodki poczęstunek oraz bilety na seans do kina a sportretowanej,
zwycięskiej mamie zafundowano bezpłatny pobyt w SPA.
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Czerwiec 2007
„Bezpieczne Wakacje”
Głównym celem tego projektu zainicjowanego przez Punkt
Terenowy nr 1, a zorganizowanego wspólnie z lokalnym
Komisariatem Policji
było uświadomienie zagroŜeń
wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa
w czasie wakacji. W projekcie wzięło udział 45 dzieci w wieku
od 2 do 14 lat. Wysłuchały one prelekcji na temat zachowania
podczas wakacji. Dzieci miały zapewniony sponsorowany
poczęstunek oraz otrzymały drobne upominki.

„Praca dla młodzieŜy”
Była to juŜ III
edycja projektu „Praca dla młodzieŜy”
umoŜliwiająca
uczniom
szkół
ponadgimnazjalnych,
absolwentom, studentom oraz osobom bezrobotnym
zapoznanie się z aktualnymi ofertami pracy, jak równieŜ poza
granicami kraju. W giełdzie uczestniczyło 348 osób. Projekt
zainicjowany przez pracowników Punktu Terenowego nr 3
MOPS w Sosnowcu, a realizowany z partnerami
z MłodzieŜowego Biura Pracy z Sosnowca, Katowic, Dąbrowy
Górniczej, okolicznymi pracodawcami, ARL Sosnowiec,
Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „ Jesteśmy z wami”.

„Dzień Dziecka z Teatrem Zagłębia”
Dzięki współpracy z Teatrem Zagłębia dzieci z okazji swojego
święta miały moŜliwość uczestnictwa w spektaklu „Krzesiwo.”
Celem projektu było umoŜliwienie dzieciom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialno - bytowej objętych pomocą
MOPS kontaktu z kulturą, rozbudzenie wraŜeń estetycznych
oraz wyrobienie nawyku uczęszczania na sztuki teatralne.
Organizatorem imprezy był Punkt Terenowy nr 3,
a uczestniczyło w niej 8 dzieci w wieku 7-12 lat.
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„Koniec szkoły, czyli witajcie wakacje”
W Świetlicy Środowiskowej działającej przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 2,
zorganizowano zabawę dla dzieci z okazji rozpoczynających się wakacji. Celem projektu była m.in.
minimalizacja zachowań aspołecznych u dzieci poprzez socjalizację a takŜe owocne
zagospodarowanie czasu wolnego oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania dzieci poprzez
zabawę. Projekt przyczynił się do szerszego poznania rodzin, z którymi wykonywana praca
socjalna posłuŜy jako kolejna dziedzina w ich usamodzielnianiu. Działaniami objęto 26 dzieci.

Lipiec 2007
„Na Zielonej Polance”
Celem projektu było zapoznanie się dzieci z zasobami przyrodniczymi Powiatu Siewierskiego,
zagroŜeniami przyrodniczymi oraz potrzebami i metodami ich ochrony. Wycieczka zorganizowana
została przez Punkt Terenowy Nr 1 a partnerami było Nadleśnictwo Siewierz, Urząd Miejski oraz
prywatni sponsorzy. W wycieczce wzięło udział 40 dzieci w wieku 8-12 lat. Dzieci zapoznały się ze
zwyczajami i prawami obowiązującymi w lesie, eksponatami zwierząt leśnych, owadów i roślin oraz
uzyskały informacje o leśnej florze i faunie.

Dobrze, Ŝe Jesteś! czyli projekt „Pierwszy Kroczek”
Projekt umoŜliwił młodym matkom zdobycie wiedzy na temat wychowania i opiekowania się
dziećmi. Projekt realizowany w Punkcie Terenowym Nr 5 miał równieŜ na celu wyposaŜenie
młodych matek w niezbędne ubrania dla nowonarodzonych dzieci oraz wsparcie w formie pracy
socjalnej we współdziałaniu w przezwycięŜeniu swojej sytuacji bytowej. Poprzez monitoring
wybrano kobiety szczególnie potrzebujące wsparcia w formie wyprawki dla dziecka.
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Sierpień 2007
„Wakacyjna świetlica plenerowa”
Ośrodek podczas tegorocznych wakacji zaprosił 120
najuboŜszych dzieci z miasta do udziału w zajęciach
„Wakacyjnej
świetlicy
plenerowej”.
Dzięki
nawiązanej
współpracy baza rekreacyjno – sportowa miasta została
nieodpłatnie udostępniona dzieciom. Uczestnicy odwiedzali Park
kazimierzowski, mini zoo, bawili się w Fantasy Parku
w sosnowieckiej Plazie, w Cinema City oraz w stadninie koni
Jancover. Podczas pięknej, słonecznej pogody najlepszą
zabawą był pobyt na Miejskim Kąpielisku "Sielec".
Niespodzianką dla dzieci był występ grupy młodych clownów wolontariuszy z Francji.

„Dzieci i woda”
Na terenie akwenu wodnego „Stawiki” ratownicy WOPR
uświadamiali dzieciom i młodzieŜy, jakie niebezpieczeństwa
czyhają na wszystkich kąpiących się oraz jak naleŜy
zachowywać się w wodzie, aby nie dopuścić do nieszczęśliwych
wypadków. Dzieci miały moŜliwość obejrzenia akcji ratunkowej
przygotowanej przez ratowników WOPR oraz przejaŜdŜki
tramwajem wodnym. Projekt zrealizowany przez Punkt
Terenowy nr 4 oraz WOPR. Wzięło w nim udział 37 dzieci.

Wrzesień 2007
„Dzieci i ogień”
Projekt zainicjowany przez pracowników Punktu Terenowego nr 4. Spotkanie dzieci ze straŜakami
miało na celu przybliŜenie pracy straŜaków oraz zasygnalizowanie niebezpieczeństw wynikających
z niewłaściwego obchodzenia się z ogniem, a w razie poŜaru uświadomienie jak naleŜy zachować się
w takiej sytuacji. Dzieci uczestniczyły w pokazach ukazujących przygotowanie straŜaków do akcji
wyjazdowej, miały moŜliwość zwiedzania wozu straŜackiego oraz poznania narzędzi i przyrządów
wykorzystywanych w akcjach ratunkowych. W projekcie uczestniczyło 18 dzieci.
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Październik 2007
„Cykl zajęć informacyjno-edukacyjnych wspierających rodziny dysfunkcjonalne
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi”
Głównym celem była pomoc profilaktyczna w formie uzyskania informacji pomocnych do
przywrócenia prawidłowych relacji rodzic-dziecko poprzez współpracę z organizacjami
i instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie. Projekt składał się z 6 spotkań. Realizowany
przez pracowników socjalnych wspólnie z przedstawicielami organizacji i instytucji zajmujących
się pomocą rodzinie. Działaniami objęto 20 rodzin z problemem dysfunkcjonalnym w rodzinie.

Listopad 2007
„PieniąŜek”
Projekt realizowany przez pracowników Punktu Terenowego Nr 2 w terminie 9.11.2007 –
30.01.2008 r. Główny jego cel to nauka właściwego gospodarowania budŜetem domowym,
uświadomienie wartości pieniądza oraz monitoring osób uczestniczących w projekcie w zakresie
gospodarowania środkami finansowymi. Adresatami projektu były osoby korzystające z pomocy
tutejszego Ośrodka, niezaradne Ŝyciowo, mające problem z właściwym rozdysponowaniem
posiadanych środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

„Zabawa Andrzejkowa”
Zabawę dla dzieci z okazji andrzejek zorganizowali pracownicy Punktów Terenowych nr 1, 4 i 5.
Głównym celem imprez było rozbudzanie w dzieciach wyobraźni, zapoznanie ze zwyczajami
i wróŜbami andrzejkowymi, dostarczenie dzieciom niezapomnianych wraŜeń oraz wspólny
taniec i zabawa przy muzyce i sponsorowanym poczęstunku.
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„Kubusiowa Jaskinia"
Projekt zorganizowany przez pracowników Punktu Terenowego nr 1, którego celem jest miłe
spędzanie przez dziecko czasu w oczekiwaniu na rodzica lub opiekuna. Wystrój pomieszczenia
przygotowano zgodnie z zasadą „niebieskiego pokoju” dzięki pomocy lokalnych sponsorów.

„Dzień Pracownika Socjalnego”
W dniu 21 listopada 2007r. MOPS w Sosnowcu wspólnie z lokalnymi jednostkami pomocy
społecznej oraz Klubem im. Jana Kiepury zorganizował uroczyste spotkanie z okazji Dnia
Pracownika Socjalnego. Spotkanie było okazją do wyraŜenia podziękowań wolontariuszom,
organizacjom pozarządowym, firmom, osobom prywatnym oraz instytucjom współpracującym
z Ośrodkiem oraz pozostałymi placówkami pomocowymi. Atrakcją spotkania był występ zespołu
Feel, który charytatywnie wystąpił z koncertem przygotowanym specjalnie dla pracowników
socjalnych oraz przedstawicieli środowisk aktywnie działających na rzecz osób wymagających
wsparcia.

Grudzień 2007
„Mikołaj 2007”
Pracownicy socjalni Punktów Terenowych nr 1, 2, 3 i 4
zorganizowali lokalne spotkania z Mikołajem dla dzieci
z najuboŜszych rodzin. W kaŜdym punkcie oprócz
paczek świątecznych dla najmłodszych zorganizowano
atrakcyjne konkursy i zabawy.
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„Szczęśliwa Gwiazdka”
Projekt polegał na przygotowaniu paczek świątecznych dla osób starszych, samotnych
i niepełnosprawnych objętych pomocą Ośrodka. Został zrealizowany przez pracowników
socjalnych Punktu Terenowego nr 4 dzięki hojności lokalnych partnerów. Oprócz paczek
i opłatków były takŜe Ŝyczenia i serdeczna rozmowa.

„Wigilia”
Począwszy od poniedziałku, 17 grudnia, aŜ do samego dnia Wigilii, w poszczególnych
jednostkach terenowych MOPS odbywały się spotkania opłatkowe.
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