Dział Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS
w 2011r. realizował następujące zadania :
Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami zachowania 3 grupy - 34 dzieci
Grupy socjoterapeutyczne dla gimnazjalistów –
2 grupy – 19 dzieci
Grupa rozwojowa dla nastolatków
1 grupa – 4 osoby
Grupa ruchu rozwijającego metodą Sherborne
2 grupy – 10 dzieci, 5 rodziców
Poradnictwo indywidualne dla osób po raz pierwszy zgłaszających się
199 osób
6.
Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci
z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w nauce
57 dzieci
7.
Grupa dla kobiet współuzależnionych 2 wyjazdowe sesje terapeutyczne
16 osób
Grupa opiekuńcza dla dzieci kobiet uczestniczących w terapii
10 dzieci
8.
Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dorosłych
397 osób, 1389 spotkań
9.
Prowadzenie Telefonu Zaufania
167 dyżury
10.
Festyn Rodzinny
102 osoby
11.
W ramach podstawowej działalności placówki
półkolonię dla dzieci w okresie ferii zimowych
26 osób
półkolonię letnią w okresie wakacji
38 osób
w tym wycieczki całodniowe:
Kraków - 48 osób, Sucha Beskidzka - 25 osób, Bielsko-Biała - 23 osoby
96 osób
12. Spotkanie Wigilijne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
138 osób
„Mikołaj” rozdał 100 paczek ze słodyczami i drobnymi upominkami
13. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób eksperymentujących i uzależnionych od środków
psychoaktywnych i ich rodzin
39 osób
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
”Trening negocjacji”
28 - dzieci 12 - godzin
16. Mediacje małżeńskie – placówka jest wpisana do rejestru Sądu Okręgowego i na jego zlecenia
prowadzi mediacje pomiędzy małżonkami w trudnych sytuacjach rodzinnych.
17. Biofeedback
16 osób, 175 spotkań
Metoda usprawniająca funkcje mózgu, procesy myślowe, pamięć, twórczość, poprawia
koncentracje i opanowanie emocji. Program ten stosowany jest między innymi w terapii dzieci
nadpobudliwych, z problemami emocjonalnymi, szkolnymi oraz z zaburzeniami procesu uczenia się.
18. Prowadzenie praktykantów
5 osób
Wolontariusze
2 osoby
Staż z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach współfinansowania z EFS
1 osoba
19. Projekt systemowy „Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec” – współfinansowany prze EFS
rekrutacja
40 osób
uczestnicy
18 osób - 271 indywidualnych spotkań
Grupa opiekuńcza dla dzieci uczestników projektu
4 dzieci – 52 godzin zajęć
20. Pracownicy DPiOnR uczestniczyli w następujących szkoleniach, seminariach i konferencjach
doskonaląc swój warsztat pracy: konferencja promująca projekt „Nowy zawód – lepsza przyszłość”,
„Asystent rodziny”, „Projekt ustawy o pieczy zastępczej”, „Źródła i mechanizmy przemocy, praca nad
postawami wobec przemocy, portret psychologiczny sprawcy przemocy”, „Współpraca prokuratury i
MOPS”, „Współpraca na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych”, „Kurs doskonalący dla
realizatorów programu Szkoła dla rodziców – Rodzeństwo bez rywalizacji”, „Arteterapia”
21. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
36 klientów
38 spotkań
27 współpracowników
22. Współpraca z instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą psychoprofilaktyką patologii
społecznych: sądy, policja, szkoły, firmy szkoleniowe, Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie itp.
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