Dział Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS
w 2010r. realizował następujące zadania :
Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami zachowania 5 grup - 66 dzieci
Grupy socjoterapeutyczne dla gimnazjalistów –
2 grupy – 16 dzieci
Grupa rozwojowa dla nastolatków
1 grupa – 9 osób
Grupa ruchu rozwijającego
2 grupy – 12 dzieci, 4 rodziców
Poradnictwo indywidualne dla osób po raz pierwszy zgłaszających się
184 osób
6. Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci
z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w nauce
93 dzieci
7. Grupa dla kobiet współuzależnionych 2 wyjazdowe sesje terapeutyczne
11 x 2 = 22 osób
8. Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dorosłych
337 osób
(w tym 276 kobiet, 61 mężczyzn) 1150 spotkań
9. Prowadzenie Telefonu Zaufania
przyjęto 48 rozmowy - 252 dyżury
10. Festyn Rodzinny
93 osoby
11. W ramach podstawowej działalności placówki
- półkolonię dla dzieci w okresie ferii zimowych – 28 osób
W tym kulig - 34 osób
- półkolonię letnią w okresie wakacji – 45 osób
w tym wycieczki całodniowe:
Łącznie 108 osób – 4 dni
Kraków - 51 osób, Rysianka - 15 osób, Bielsko-Biała - 13 osób, Żar - 29 osób
12. Spotkania Wigilijne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
4 spotkania - 90 osób
„Mikołaj” rozdał 90 paczek ze słodyczami, drobnymi przyborami szkolnymi i grami
13. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób eksperymentujących i uzależnionych od środków
psychoaktywnych i ich rodzin – poradnictwo, terapia indywidualna, wsparcie dla rodziców, konsultacje
merytoryczne i szkolenia dla profesjonalistów (kuratorów sądowych, pedagogów, pracowników socjalnych):
- „Jak rozpoznać, że osoba ma kontakt z narkotykami i dopalaczami” – 12 godz. 14 uczestników
- „Metody werbunku do sekt – psychomanipulacja” – 5 godz. 27 uczestników
- „Jak rozpoznać, że osoba ma kontakt ze środkami psychoaktywnymi” – 12 godz. 8 uczestników
- „Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki” – 24 godz. 28 uczestników
14. 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.
15. Programy edukacyjne realizowane w szkołach
”Spójrz inaczej na agresję”
27 - dzieci - 12 - godzin
16. Warsztaty edukacyjne „Szkoła dla rodziców i wychowawców” 3 edycje - 63 godzin - 27 osób
17. Mediacje małżeńskie – placówka jest wpisana do rejestru Sądu Okręgowego i na jego zlecenia prowadzi
mediacje pomiędzy małżonkami w trudnych sytuacjach rodzinnych.
18. Prowadzenie praktykantów – 7 osób Wolontariusz – 1 osoba
Stażysta z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach współfinansowania z EFS - 1 osoba
19. Projekt systemowy „Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec” –
53 (40 Kobiet, 13 Mężczyzn) osób zgłoszone podczas rekrutacji –
16 (13 Kobiet, 3 Mężczyzn) uczestników – 360 indywidualnych spotkań
grupa opiekuńcza dla dzieci uczestników projektu – 10 dzieci – 135 godzin zajęć
20. Pracownicy DPiOnR uczestniczyli w następujących szkoleniach doskonaląc swój warsztat pracy:
„Praca z rodziną dziecka z zespołem Downa”, „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji 2009”,
„Studium socjoterapii”, „Stosowanie przepisów prawa w kontekście realizacji zadań POKL 2007-20013
przez instytucje pomocy i integracji społecznej”, „Projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej”, „Kontrola realizacji projektu w ramach POKL”, „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i
integracji społecznej województwa śląskiego”, „Współpraca prokuratury z OPS”, „Metody werbunku do
sekt – psychomanipulacja”, „Jak rozpoznać, że osoba ma kontakt ze środkami psychoaktywnymi”
21. Współpraca z instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą psychoprofilaktyką patologii
społecznych: sądy, policja, szkoły, Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
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