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Ferie z Mobilnym Centrum Informacji
Zawodowej w KIS
Celem projektu było zagospodarowanie czasu
wolnego dzieciom i młodzieży z spośród rodzin
objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, które spędzały ferie w mieście.
Projekt prowadzony był przez doradców
zawodowych z Mobilnego centrum Informacji
Zawodowej. Dzieci skorzystały z przygotowanych
dla nich zajęć multimedialnych z wykorzystaniem
laptopów, kreatywnych i zajęć plastycznych.

Ferie 2019 r. Nuda to się nie uda!
Projekt zorganizowany był dla dzieci
pochodzących z rodzin objętych
wsparciem asystentów. Uczestnicy
wzięli
udział
w
zajęciach
plastycznych techniką decoupage,
warsztatach bibliotecznych, zwiedzali
Muzeum Śląskie w Katowicach,
obejrzeli seans filmowy w kinie,
pływali na basenie. Dzieci dzięki
zaproszeniu od Centrum Informacji Miejskiej zapoznały się
z historią miasta Sosnowca i wzięły udział w przygotowanych dla
nich konkursach i zabawach. W projekcie uczestniczyło 20 dzieci.

Bliskie spotkania z wiedzą
Projekt
realizowany
dzięki
pomocy
wolontariuszy współpracujących z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej skierowany
do dzieci i młodzieży w wieku 7 do 16 lat
z rodzin objętych wsparciem ośrodka.
Projekt odbywa się cyklicznie i nakierowany
jest na pomoc w nauce w postaci
bezpłatnych korepetycji w okresie roku
szkolnego oraz rozwijanie zainteresowań
i zdolności dzieci, szczególnie w czasie ferii
i wakacji. W roku 2019 w projekcie wzięło
udział 30 dzieci.

Działaniami projektu objęto dzieci z rodzin
korzystających ze wsparcia, objętych asysta
rodzinną. Miał on na celu integracje dzieci poprzez
zorganizowanie zabawy karnawałowej w klubie
„Etcetera”. Mali uczestnicy mieli okazję do wspólnej
zabawy, nauki tańca z zaproszonym instruktorem,
zrobienia zdjęcia w foto-budce oraz wzięcia udziału
w konkursach z nagrodami. W imprezie wzięło
udział 25 dzieci w wieku od 4 do 10 lat.

Podwórkowy Mopsikobus
Z myślą o dzieciach, które wakacje spędzają
w mieście Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej zaplanował rozmaite wakacyjne
atrakcje.
Jak
co
roku
wypełniony
pracownikami socjalnymi i wolontariuszami
„Podwórkowy Mopsikobus” zachęcał do
aktywnego i kreatywnego spędzania czasu
wolnego na świeżym powietrzu, wspólnych
zabaw oraz brania udziału w konkursach z nagrodami. W 2019 roku
kolorowy autobus odwiedził dzieci i młodzież na Górce Środulskiej,
Milowicach, Niwce, Porąbce, Juliuszu i Kazimierzu Górniczym.
Działaniami projektowymi objęto około 500 osób.

O uśmiech od ucha
Z okazji Dnia Dziecka Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej
zorganizował
festyn plenerowy dla dzieci i młodzieży
z
rodzin
objętych
wsparciem
asystentów. W ramach imprezy odbyły
się warsztaty taneczne i plastyczne,
różne zabawy sportowe oraz konkursy
z nagrodami.
Wszystkie
dzieci
otrzymały prezenty. W festynie wzięło
udział 131 dzieci w wieku 5 do 13 lat.
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Tańce – Przebierańce
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Wakacje z klasą
Projekt realizowany corocznie. Skierowany do
dzieci, którym rodzice nie są wstanie sfinansować
wyjazdu wakacyjnego z uwagi na trudną sytuację
materialną. W 2019 roku w ramach projektu z dzieci
zwiedziły
skansen
Górnośląskiego
Parku
Etnograficznego w Chorzowie, Manufakturę
Słodyczy „Hokus Pokus” w Żarkach, Zaczarowany
Las „Lecholand” we wsi Piasek koło Janowa,
kopalnię „Guido” w Zabrzu. Dodatkowo dzieci
uczestniczyły w seansie filmowym, zajęciach
plastycznych i edukacyjnych w Bibliotece Miejskiej,
zajęciach sportowych i wyjściu na basen. Projektem objęto udział
100 dzieci w wieku 6 do 13 lat.

Wakacje z MCIZ
Kolejną ofertę wakacyjną przygotował Klub
Integracji Społecznej. Zajęcia prowadzili doradcy
zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji
Zawodowej dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych
pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zajęcia
prowadzone
były
przy
użyciu
multimedialnego programu komputerowego w kilku
blokach tematycznych: Co potrafię, Kim będę –
poznaję zawody, Kalejdoskop zawodów, Myślenie
twórcze, Jestem niepowtarzalny, Ciekawy świat
przyrody, Wyprawa do Peru, Poznajemy zawody.

Zakończenie wakacji na sportowo i tanecznie
Propozycję na zakończenia wakacji przygotowano
dla dzieci z rodzin objętych wsparciem asystentów.
Podczas projektu odbyły się warsztaty taneczne
z instruktorem tańca. Dzieci uczestniczyły w grach
sportowych, zabawach i konkursach z nagrodami.
W imprezie wzięło udział 21 dzieci i 12 ich mam.

Z okazji Halloween zrealizowano projekt dla
dzieci w wieku 4 do 13 lat z rodzin objętych
wsparciem asystenta. Zabawa odbyła się
w klubie Manufaktura w Sosnowcu. W czasie
imprezy dzieci wzięły udział we wspólnej zabawie
tanecznej, konkursach z nagrodami i otrzymały
smaczny poczęstunek. W zabawie wzięło udział
57 dzieci.

„Niespodzianki św. Mikołaja”
W dniu 9 grudnia pracownicy socjalni
zorganizowali imprezę mikołajkową dla dzieci
z rodzin objętych wsparciem asystentów.
Impreza odbyła się w stołówce Centrum Usług
Socjalnych i Wsparcia. Celem projektu było
rozwijanie aktywności interpersonalnych
i komunikacji poprzez zabawę z innymi
dziećmi. Każdy uczestnik otrzymał upominek
od Świętego Mikołaja. W projekcie wzięło
udział 30 dzieci w wieku 5 do 10 lat.
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Cukierek albo psikus

Działania na rzecz poprawy jakości życia osób
starszych i niepełnosprawnych

Niezależne życie
Projekt jest kontynuacja w ramach
prowadzonych działań kontynuowana jest
idea projektu Spacerkiem do Europy,
którego celem jest organizacja czasu
wolnego dla osób w wieku 60+. W 2019 r.
w ramach projektu prowadzone były
działania partnerskie, tj. Zawieszony
pączek, Dni Seniora, Andrzejki dla
Seniora oraz Andrzejki w Środowiskowym
Domu Samopomocy. Wsparciem objęto
135 osób.

Klub Seniora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
aby zapobiec ustaniu aktywności
i poczucia
bycia
niepotrzebnym
i samotnym
wśród
osób,
które
skończyły 60 lat realizuje rokrocznie
projekt socjalny pn. Klub Seniora. W
ramach projektu pracownicy socjalni
zagospodarowują
seniorom
czas
wolny. Osoby starsze biorę udział w cyklicznych spotkaniach,
podczas których mają zapewniona rehabilitację, ciekawe spotkania
i zajęcia oraz wyjścia integracyjne. Projektem objęto 60 osób

Projekt skierowany jest do osób
osadzonych, zwalnianych z zakładów
penitencjarnych, które po długim
okresie odosobnienia czują się
zagubione,
wyalienowane,
mają
trudności adaptacyjne i są zagrożone
wykluczeniem
społecznym.
Ideą
projektu jest pomoc skazanym
w powrocie do życia w społeczności
lokalnej, wskazanie prawidłowego
sposobu poruszania się w obrębie pomocy społecznej, rynku pracy,
osiągnięcia przez nich stabilizacji życiowej. Na spotkaniach
informacyjnych osadzeni mogli dowiedzieć się jaka pomoc
przysługuje im po wyjściu z zakładu karnego, o możliwości
korzystania z poradnictwa prawnego i psychicznego oraz jakie są
zasady umieszczenia poszczególnych ośrodkach wsparcia.
W osiągnięciu readaptacji społecznej pomaga system pomocy
oparty na współpracy pomiędzy szeregiem jednostek i instytucji
miasta. Wsparciem objęto 80 osób

Rozbudowa systemu wsparcia osób zagrożonych
bezdomnością i bezdomnych

Skuteczny powrót

Doskonalenie systemu wspierania
i aktywizowania osób bezrobotnych

Warsztaty kompetencji społecznych
i aktywizacji zawodowej z podstawa obsługi
komputera
Projekt skierowany do osób długotrwale
bezrobotnych
objętych
kontraktem
socjalnym rozpoczął się w listopadzie
2018 r. i trwał do kwietnia 2019 r.
W ramach
projektu
zajęcia
były
prowadzone
przez
Informatyka,
Psychologa oraz Doradcę zawodowego
z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Dąbrowy Górniczej.
W projekcie wzięło udział 11 osób.

Zaskocz pracodawcę
Kolejny projekt skierowany do osób,
długotrwale bezrobotnych korzystających
z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, objętych kontraktem socjalnym
miał na celu zwiększenie szans na podjęcie
zatrudnienia poprzez pomoc w zakresie
przygotowania dokumentów aplikacyjnych
oraz kompleksowe przygotowanie 35
uczestników projektu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Aktywizacja zawodowa - spotkania
rekrutacyjne z
pracodawcami
Projekt skierowany był do osób objętych
pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, będącymi bezrobotnymi
mieszkańcami miasta Sosnowca. Projekt
był
realizowany
we
współpracy
z Młodzieżowym Biurem Pracy OHP
z Katowic.
Zorganizowano
cztery
spotkania rekrutacyjne w ramach, których przedstawiono 84 oferty
pracy. W projekcie wzięło udział 52 osoby. Projekt miał na celu
promowanie postaw prospołecznych oraz umożliwienie znalezienia
pracy stałej lub tymczasowej, także dla osób bez doświadczenia
zawodowego.

Klub Integracji Społecznej w ramach
kontynuacji
wieloletniej
współpracy
z Ochotniczymi Hufcami Pracy w ramach
projektu socjalnego prowadził cykliczne
spotkania z doradcą zawodowym. W czasie
spotkań
uczestnicy
projektu
mieli
możliwość zapoznania się z aktualnymi
ofertami pracy, a także otrzymać
skierowanie na spotkanie z pracodawcą. Projekt był skierowany do
osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych,
zwolnionych z zakładu karnego, uzależnionych po zakończeniu
terapii oraz poszukujących pracy, szczególnie korzystających
z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach
projektu przedstawionych zostało 2 213 ofert 63 osobom.

Praca… od nowa
Beneficjentami projektu były osoby
opuszczające
zakłady
karne,
pozostające
bez
zatrudnienia,
wykluczone lub zagrożone wykluczeniem
społecznym. Projekt miał na celu objąć
pomocą uczestników i ukierunkować ich
działania w stronę poprawy sytuacji
życiowej, zabezpieczając podstawowe
potrzeby bytowe, poradnictwo zawodowe
i psychologiczne. Działania te miały zapewnić zmniejszenie ryzyka
powrotu do działalności przestępczej, poprawić umiejętności
samodzielnego, aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.
W projekcie wzięło udział 7 osób.

Giełda pracy dla młodzieży
Giełda pracy jest projektem cyklicznym,
corocznie
realizowanym
z
myślą
o młodych mieszkańcach miasta, którzy
poszukują zatrudnienia. Adresatami
projektu byli przede wszystkim uczniowie
szkół średnich oraz studenci poszukujący
możliwości pracy sezonowej podczas
wakacji. W projekcie wzięło udział 204
osoby którym przedstawiono 1 400 ofert.

Doskonalenie systemu wspierania
i aktywizowania osób bezrobotnych

Współpraca z Punktem Pośrednictwa Pracy
Ochotniczych Hufców Pracy

Doskonalenie systemu wspierania
i aktywizowania osób bezrobotnych

Rynek pracy bez tajemnic – Kryteria zasady
i możliwości pracownika
W Klubie Integracji Społecznej na
przełomie listopada i grudnia odbyło się 7
spotkań, które prowadzone były przez
doradców zawodowych z Mobilnego
Centrum Informacji Zawodowej oraz ze
specjalista reintegracji zawodowej z KIS.
Projekt adresowany był do osób
długotrwale
bezrobotnych,
które
korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i są
objęte kontraktem socjalnym. Celem projektu było zaktywizowanie
osób bezrobotnych oraz zwiększenie ich możliwości związanych
z podjęciem zatrudnienia. W projekcie wzięło udział 10 osób.

Warsztaty z edukacji uzależnień
Projekt był skierowany do osób długotrwale
bezrobotnych, które korzystają z pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
objętych
kontraktem
socjalnym,
uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych
uzależnieniem,
wykluczonych
lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach
projektu
przybliżono
uczestnikom czym jest choroba alkoholowa
i jak alkohol oddziałuje na organizm. W warsztatach wzięło udział
10 osób.

Spotkania z Ekonomią Społeczną
Projekt miał na celu podniesienie aktywizacji
zawodowej, przełamanie barier hamujących
podjęcie pracy oraz przedstawienie podstaw
z zakresu ekonomii społecznej. W projekcie
wzięły udział osoby bezrobotne korzystające
ze
świadczeń
pomocy
społecznej,
zainteresowane
tematyką
ekonomii
społecznej oraz własną działalnością
gospodarczą. W projekcie wzięło udział 16 osób.

Młodzi ludzie coraz częściej spotykają
z mową nienawiści. Młodzież spotyka
się z nią w życiu codziennym, m.in.
w internecie, telewizji, a także w grach.
Celem projektu było propagowanie
działań związanych z profilaktyką
i przeciwdziałaniem przemocy oraz
podnoszenia
świadomości
osób
dorosłych oraz młodzieży na temat
konsekwencji wynikających z występowania przemocy oraz braku
tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Projekt podzielony był
na cztery etapy, w ramach których odbył się wyjazd do Auschwitz
połączony z warsztatami, wykłady dla młodzieży oraz pedagogów
i psychologów, a także debata dla młodzieży. W projekcie wzięło
udział 400 uczniów, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy.

Równość, tolerancja, bezpieczeństwo
Celem projektu było propagowanie
działań związanych z profilaktyką
i przeciwdziałaniem przemocy, mowy
nienawiści. Zorganizowano konkurs
plastyczny polegający na wykonaniu
plakatu pod hasłem: Równość,
tolerancja i bezpieczeństwo. Projekt
skierowany był do młodzieży w wieku
13 do 17 lat, która trwale lub czasowo
została pozbawiona prawidłowej
opieki ze strony naturalnej rodziny, zamieszkującej na terenie miasta
Sosnowca i Będzina. W projekcie wzięło udział 30 osób.

Tworzenie programów profilaktyki przemocy

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” – edukacja
młodzieży przez historię. Mowa nienawiści,
a budowanie systemu wartości młodego człowieka
w kontekście historycznym i bohatera współczesnej
gry komputerowej

Tworzenie programów profilaktyki przemocy

II bieg w szpilkach
W
czasie
trwania
Festiwalu
Organizacji Pozarządowych Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
zorganizował II Bieg w Szpilkach,
który miał na celu zwrócenie uwagi
na problem przemocy i wyrażenie
sprzeciwu
wobec
stosowania
przemocy w rodzinie, szczególnie
wobec dzieci. Uczestnicy projektu
przebiegli dystans 100 metrów. Impreza plenerowa skierowana była
do osób pełnoletnich. W biegu wzięło udział 24 osoby.
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