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Dział Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS
w 2013r. realizował następujące zadania :
Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami zachowania 10 grup
Grupy socjoterapeutyczne dla gimnazjalistów –
2 grupy
Grupa rozwojowa dla nastolatków
1 grupa
Grupa ruchu rozwijającego metodą Sherborne
1 grupa razem 112
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Poradnictwo indywidualne dla osób po raz pierwszy zgłaszających się
239 osób
Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci
z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w nauce
124 dzieci
Grupa dla kobiet współuzależnionych
7 osób
Grupa opiekuńcza dla dzieci kobiet uczestniczących w terapii
6 dzieci
Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych
556 osób, 2383 spotkań
Wycieczka całodniowa do Ochab
34 osoby
Półkolonia zimowa – Kulig Traktem Cesarskim
35 osób
Półkolonia letnia
33 osoby
Spotkanie Wigilijne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
90 osób
„Mikołaj” rozdał 85 paczek ze słodyczami i zabawkami
W konkursie „Kartka Bożonarodzeniowa” wzięło udział i zostało nagrodzonych
27 osób
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób eksperymentujących i uzależnionych od środków
psychoaktywnych i ich rodzin
28 osób, 89 spotkań
Organizacja Dnia Dziecka
80

dzieci
18.
Interwencja kryzysowa – indywidualne spotkania z osobami, które znalazły się w sytuacjach trudnych
np. przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego, ofiary gwałtu, osoby po próbach samobójczych,
motywowanie do podjęcia leczenia psychiatrycznego, odwykowego itp.
19.
Program edukacyjny realizowany w szkole ”Trening negocjacji”
24 dzieci, 25 godzin
20.
Mediacje rodzinne
14 rodzin, 17 spotkań
21.
Biofeedback
14 osób, 207 spotkań
22.
Prowadzenie praktykantów
14 osób
Wolontariusze
3 osoby
Stażyści
2 osoby
23.
Warsztaty doskonalenia umiejętności wychowawczych
Szkoła dla rodziców część I – 2 edycje - 42 godzin
Szkoła dla rodziców część II - 1 edycja- 30 godzin
razem 31 osób, 72 godziny
24. Projekt systemowy „Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec” – współfinansowany prze EFS
rekrutacja
60 osób
uczestnicy, którzy podpisali indywidualny kontrakt socjalny
24 osoby - 537 spotkań
grupa opiekuńcza projektu
5 dzieci, 79 godzin zajęć
25. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
304 klientów
22 dni spotkań grup roboczych
37 współpracowników
26.
Pracownicy DPiOnR uczestniczyli w następujących szkoleniach, seminariach i konferencjach
doskonaląc swój warsztat pracy: Trener EEG-Biofeedback I stopnia, Bajka terapeutyczna w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Socjoterapia i trening psychologiczny, Warsztaty pracy
socjoterapeutycznej, Samoobrona i asertywność dla kobiet Wen Do, Kontrakt socjalny jako narzędzie
aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Szkoła dla rodziców i wychowawców cz.I
uprawnienia do prowadzenia zajęć, Romowie Dzieci Świata, Zdrowie psychiczne zagrożenie i
profilaktyka, Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020, Ekonomia Społeczna perspektywą na
biznes, Stymulatory tolerancji – drama w edukacji,
27. Współpraca z instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą psychoprofilaktyką patologii
społecznych: sądy, policja, szkoły, firmy szkoleniowe, Komisja Rozwiązywania Problemów
Uzależnień, Komisja do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Żywcu, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Żywiecka Fundacja Rozwoju, Polski Czerwony Krzyż, Śląska Fundacja
Błękitny Krzyż, Fundacja Klamra, itp.

