MOPS Dębica

Skrócone Archiwalne aktualności część 2
Bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dębicy wzbogaciła się o nowy sprzęt. Z firmy Rehamobil z Łodzi przywieziono 12 łóżek rehabilitacyjnych
sterowanych pilotem oraz 12 materacy przeciwodleżynowych.

Asystenci polubili Dębicę (28/04/2015)

Drugi raz w tym roku asystenci rodzin z ośrodków pomocy społecznej województwa podkarpackiego spotkali się w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy. W utworzonej dwa lata temu Grupie Wymiany Doświadczeń
rozmawiali o swojej pracy i przedstawiali jej efekty. W spotkaniu uczestniczyło 27 asystentów rodzin z 12 gminnych
ośrodków pomocy społecznej województwa podkarpackiego.

Ruszyła I edycja Programu Aktywizacja i Integracja „PAI” (22/04/2015)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy i Gmina Miasto Dębica na mocy Porozumień z Powiatowym Urzędem
Pracy w Dębicy, przystąpił do wspólnej realizacji Programu Aktywizacji i Integracji ,,PAI’’, którego celem jest
ułatwienie osobom bezrobotnym powrotu do pracy.

„Skrzydła Nadziei” dla podopiecznych MOPS (20/04/2015)

Kolejny raz wolontariusze z II LO w Dębicy przekazali paczki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Tym razem obdarowano 4 rodziny, w których wychowuje się 9 dzieci w wieku do 11 roku życia.

Życzenia świąteczne (31/03/2015)

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Państwu
najserdeczniejsze życzenia wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie
oraz pomyślności w życiu osobistymi i zawodowym.
Niech radość płynąca ze Zmartwychwstania Chrystusa
napełni Państwa serca miłością, życzliwością oraz pogodą ducha, a nadzieja
budzącej się do życia wiosny przyniesie szczęście i wiarę w przyszłość.
W imieniu własnym i Pracowników
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życzy
Małgorzata Kędzior
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Seniorzy MOPS nagrodzeni (30/03/2015)

Dwie placówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy: Dom Seniora przy ulicy Rzeszowskiej oraz Dom
Dziennego Pobytu przy ulicy Mościckiego wystawiały swoje prace w IX Powiatowym Konkursie na Pisankę Ludową i
Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocnym. Konkurs odbył się w niedzielę palmową. Zwiedzający mogli
również zakupić prezentowane prace. W kategorii „Współczesne Ozdoby Wielkanocne” Dom Seniora został
nagrodzony III miejscem.

Owoce i warzywa dla mieszkańców miasta i powiatu (16/03/2015)

19 marca (czwartek) od godz. 14.00 obok stadionu przy ul. Akademickiej w Dębicy będzie wydawana żywność : owoce
i warzywa dla wszystkich chętnych mieszkańców miasta i powiatu. Organizatorem akcji jest Bank Żywności w
Tarnobrzegu i Urząd Miejski w Dębicy.

Koncert dla Bartka Hebdy (02/03/2015)

W Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert charytatywny dla Bartka Hebdy pt. „6 dawek
życia”. W czasie koncertu członkowie Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” oraz przyjaciele Bartka Hebdy
zebrali 3,6 tys. zł. Podziękowano jednocześnie wszystkim darczyńcom m.in. Małgorzacie Kędzior, dyrektorowi
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Marzenie Socha, jej zastępcy oraz Kindze Chojeckiej-Krasoń, prezesowi
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram”.

Seniorzy smakowali pączki (18/02/2015)

Tłusty czwartek to ostatni czwartek przed Środą Popielcową, otwierający ostatni tydzień karnawału. Tymi słowami
wraz z genezą sięgającą do starożytności oraz tradycją chrześcijańską, rozpoczęło się w dniu 12.02.2015 roku
spotkanie w „Domu Seniora” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy pt. „Wspólne pączków smakowanie”.

Wizyta Profesora Jana Sarny w Placówce Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” przy ulicy Sienkiewicza
(18/02/2015)
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Bardzo miłym zaskoczeniem dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” przy ul Sienkiewicza była wizyta
profesora Jana Sarny, dyrektora Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Profesor Jan
Sarna przyszedł na spotkanie z dziećmi w towarzystwie burmistrza miasta Mariusza Szewczyka oraz Małgorzaty
Kędzior, dyrektora MOPS.

To były piękne ferie „Zgranej Paki” (17/02/2015)

Nie nudzili się w czasie ferii zimowych podopieczni Placówek Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” prowadzonych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Nie zabrakło atrakcji w tym czasie: wyjazdów, wyjść w teren i zabaw
świetlicowych. Każde dziecko na pewno znalazło coś w bogatym programie dla siebie.

Kosmiczne „Świetlicowe Potyczki” w „Morsie” (16/02/2015)

Już piąty raz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury zorganizował
imprezę integracyjną pod tytułem „Świetlicowe Potyczki”. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury „Mors” przy ulicy
Sportowej. Kosmos był głównym tematem tej kilkugodzinnej rywalizacji i zabawy.

Dzień Chorego w MOPS (16/02/2015)

W środę 11 lutego w Domu Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Mościckiego w Dębicy
odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Chorego. Brało w nim udział kilkudziesięciu uczestników zajęć w
placówce przy ulicy Mościckiego oraz Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej - Filii nr 1 DDP. Byli obecni również
przedstawiciele władzy samorządowej: Szczepan Mroczek, przewodniczący Rady Miejskiej i Kazimierz Sak, radny Rady
Miejskiej - członek jej komisji rodziny. MOPS reprezentowała Marzena Socha - zastępca dyrektora, Halina Cholewa kierownik DDP i Renata Plizga - kierownik Domu Seniora.

Kolędowali z „Morsami” w Domu Seniora (04/02/2015)

Od trzech lat Zespół Ludowy „Morsy” odwiedza z kolędami Dom Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W
tym roku to spotkanie odbyło się 30 stycznia. Wszystkie kolędy zespół śpiewał wspólnie ze zgromadzonymi w
budynku przy ulicy Rzeszowskiej seniorami. Śpiewnik kolęd przygotował jeden z uczestników zajęć w Domu Seniora.

Bal przyjaciół z Domów Dziennego Pobytu (04/02/2015)

Seniorzy z 4 Domów Dziennego Pobytu uczestniczyli w balu karnawałowym w gościnnym lokalu „Catering Staff”.
Gospodarzami tego spotkania byli seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Dębicy. W spotkaniu uczestniczyło ponad
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100 seniorów a ich gośćmi byli m.in. Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, przewodniczący Rady Miejskiej Szczepan
Mroczek, przewodniczący komisji rodziny RM Tomasz Podlasek, członek tej komisji Kazimierz Sak, Małgorzata Kędzior,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy i jej zastępca Marzena Socha.

W grupie wymienili doświadczenia (27/01/2015)

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy odbyło się spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń dla 20
asystentów rodzin pracujących w ośrodkach pomocy społecznej województwa podkarpackiego. Takie spotkania
odbywają się od dwóch lat w różnych ośrodkach. W Dębicy było to pierwsze spotkanie.

Badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzono także w Dębicy (26/01/2015)

Po raz kolejny odbyło się w Dębicy ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych znajdujących się na terenie miasta.
Badanie zostało przeprowadzone w nocy z 21 na 22 stycznia. W całej Polsce takie badanie jest powtarzane co 2 lata ostatnie liczenie odbyło się w 2013 roku. W wyniku akcji stwierdzono, że na terenie Dębicy przebywało 114 osób
bezdomnych, w tym 103 mężczyzn i 11 kobiet.

Ferie „Zgranej Paki” (20/01/2015)

Podczas tegorocznych ferii zimowych (rozpoczynają się 2 lutego) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
przygotował wiele atrakcji dla dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”.

Pomogli przetrwać zimę dzieciom (12/01/2015)

Kolejny już raz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy włączył się w akcję pod hasłem „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę”. Ta ogólnopolska akcja charytatywna jest organizowana od kilkunastu lat przez Polskie Radio Lublin.
Na terenie województwa podkarpackiego jej koordynatorem jest Polskie Radio Rzeszów. W Dębicy taka rolę pełni
właśnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

„Skrzydła nadziei” ponownie dla dębickich rodzin (12/01/2015)

Wyjątkowo owocny przebieg miała w tym roku akcja „Skrzydła Nadziei” organizowana przez wolontariuszy z II Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy.
Uczniowie od kilku już lat zbierają wśród swoich kolegów produkty żywnościowe, artykuły chemiczne, zabawki i odzież
i przygotowują z nich paczki dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Typowaniem tych rodzin oraz
rozeznaniem ich potrzeb materialnych zajmują się pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
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Charytatywny turniej piłkarski (08/01/2015)

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członkowie Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram”
kolejny raz włączyli się w realizację V Turnieju Charytatywnego Piłki Nożnej. Tym razem zbierano pieniądze na
leczenie 20- miesięcznego dębiczanina Tymoteusza Kasprzyka, który doznał wielu oparzeń jamy ustnej, przełyku i
krtani po połknięciu granulek ługu sodowego oraz na leczenie i rehabilitację byłego piłkarza Wisły Kraków Janusza
Adamczyka, któremu amputowano nogę.

SPOTKANIE WIGILIJNE DLA MIESZKAŃCÓW DĘBICY (29/12/2014)

Jak co roku Burmistrz Miasta Dębica oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizowali spotkanie wigilijne dla
ubogich, chorych i samotnych mieszkańców naszego miasta. Spotkanie odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Dębicy w dniu 22 grudnia.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Wiara i pokój niech będą z Wami,
Nadzieja- w chwilach roszonych łzami.
Bożej miłości niech nie zabraknie
Każdemu, kto szczęścia na codzień łaknie.
Niech Was witają ciepłe uściski,
Niechaj marzenie wszelkie się ziści;
Dobrych przyjaciół przy Waszym boku,
Błogosławieństwa w tym Nowym Roku !

Niech te Święta Bożego Narodzenia Przyniosą ciepło i radość do Waszych domów
Życzą Dyrekcja i Pracownicy MOPS w Dębicy

Dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego w Fabryce Bombek (22/12/2014)

W ramach projektu „Równamy Szanse”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram”
wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy ze środków pozyskanych z Podkarpackiego Urzędu
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Wojewódzkiego w Rzeszowie, dzieci ze świetlic środowiskowych działających w strukturach Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej wzięły udział w wyjeździe do fabryki bombek w Rzeszowie.

"Święty Mikołaj rozdał uśmiech i radość naszym dzieciom" (11/12/2014)

Święty Mikołaj, choć zapracowany nie mógł zapomnieć o naszych dzieciach. I nie zapomniał! W dniu 8 grudnia 2014r.
przyjechał do Domu Kultury MORS, aby 200 dzieciom z rodzin, którymi opiekuje się Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dębicy wręczyć świąteczne prezenty.

Spotkanie Wigilijne dla samotnych i najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta
(11/12/2014)

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny – czas miłości, radości, wspólnego przebywania z bliskimi i cieszenia się
ich obecnością. Dla wielu jednak osób jest to okres, w którym bardziej niż kiedykolwiek doświadczają samotności. To
właśnie z myślą o nich 22 grudnia 2014r. o godz. 11:00. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy
zorganizowane zostanie spotkania wigilijne.

Międzyświetlicowy turniej bilarda (25/11/2014)

Świetlica Środowiskowa działająca przy OHP w Dębicy w dniu 22 listopada 2014 r. zorganizowała turniej bilardowy, w
którym wzięły udział świetlice działające na terenie miasta Dębica. Miejscem w którym odbyły się rozgrywki i
jednocześnie Gospodarzem spotkania był Klub Bilardowy „Pino”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał liczne życzenia i gratulacje z okazji Dnia Pracownika
Socjalnego (24/11/2014)

Jak co roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który obchodzony jest 21 listopada Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej otrzymał wiele życzeń i gratulacji. Za wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy.

Uroczystości w Pałacu Prezydenckim z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (24/11/2014)

21 listopada obchodzony jest „Dzień Pracownika Socjalnego”. W tym roku z tej okazji odbyły się uroczystości w
Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczał zasłużonym pracownikom pomocy społecznej odznaczenia państwowe a
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak Kamysz nagrody, wyróżnienia oraz listy gratulacyjne za
wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.
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„Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla Dyrektora MOPS w Dębicy” (20/11/2014)

21 listopad obchodzony jest w Polsce jako Dzień Pracownika Socjalnego. Święto to zostało wprowadzone nowelizacją
ustawy o pomocy społecznej z 1996 roku. Ustanowienie tego dnia przez Parlament w Polsce jest szczególnym
wyrazem uznania dla pomocy społecznej. Przypomnijmy, iż już 29 listopada 1989r. powstała pierwsza w powojennej
Polsce ustawa o pomocy społecznej na mocy, której w Polsce zostały utworzone - ośrodki pomocy społecznej jako
jednostki organizacyjne gminy.

5 lecie Domu Seniora (18/11/2014)

W dniu 14.11.2014 roku w Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej działającej w strukturach MOPS odbyła się
uroczystość jubileuszu pięciolecia jego istnienia. Do powstałego jako Filia Nr 1 funkcjonującego już Domu Dziennego
Pobytu uczęszczało dotychczas 90 seniorów. Aktualnie spędza w nim czas 40 osób.

Podziękowanie za pracę z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Na naradzie zorganizowanej w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 6
listopada 2014 r. wyróżniający się pracownicy pomocy społecznej otrzymali z rąk wojewody podkarpackiego
Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej listy gratulacyjne będące podziękowaniem za profesjonalizm i zaangażowanie w
wykonywanie obowiązków zawodowych.

Nowy sprzęt w Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego" (30/10/2014)

Bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych wzbogaciła się o nowy sprzęt. Ze
środków miasta Dębica i Powiatu Dębickiego zakupiono: 10 koncentratorów tlenu, 10 łóżek rehabilitacyjnych
sterowanych pilotem oraz 11 materacy przeciwodleżynowych. W wyniku zapytania ofertowego dostawcą została firma
„Euromobil” z Brzezin.

„Warsztaty ceramiczne” w Placówkach Wsparcia Dziennego (28/10/2014)

W ramach projektu „Równamy Szanse” w miesiącu październiku jego młodzi uczestnicy wzięli udział w warsztatach
ceramicznych.

Teatr przyjazny seniorom (24/10/2014)
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W dniu 23 października 32 seniorów uczestniczyło w niecodziennym spotkaniu. Na scenie teatru Im. W. Siemaszkowej
wystąpiły „Siostrunie” w reżyserii Jana Szurmieja.

„Piękno nie zna wieku” (24/10/2014)

Dla dębickich seniorów, którzy biorą udział w programie ,,Aktywny Senior III” dofinansowanego z budżetu
Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie realizowanego przez
Stowarzyszenie „Ad Astram” wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy, jest to „jesień” przygody z
urodą.

Rozwój kreatywności – warsztaty florystyczne dla seniorów (20/10/2014)

Seniorzy z fili Nr 1 Domu Dziennego Pobytu - „Domu Seniora” w ramach programu ,,Aktywny Klub Seniora”
dofinansowanego z budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie realizowanego przez
Stowarzyszenie „Ad Astram” wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy, uczestniczą w warsztatach
florystycznych.

„Czarownica” (14/10/2014)

Czterdzieścioro dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębica i Miasta Dębica, uczęszczających na zajęcia do Placówek
Wsparcia Dziennego działających w Dębicy (przy ul. Matejki, Kraszewskiego i Sienkiewicza) oraz świetlicy działającej
w Dębicy – Latoszynie wzięło udział w wyjeździe do kina na film pt. „Czarownica”.

„Warsztaty fotograficzne” w Placówkach Wsparcia Dziennego (14/10/2014)

W ramach projektu „Równamy Szanse”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram”
wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy ze środków pozyskanych z Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie dzieci ze świetlic środowiskowych działających w strukturach Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej wzięły udział w warsztatach fotograficznych.

Seniorzy ze sztuką "za pan brat "(13/10/2014)

Dębiccy seniorzy odwiedzili wystawę prac Oktawii Furtak, Leszka Niewiadomskiego, Sylwii Natalii Kopeć w Galerii
Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

Seniorzy w Teatrze (13/10/2014)
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Dobrym przykładem spędzania wolnego czasu przez dębickich seniorów był wyjazd do teatru im. W. Siemaszkowej w
Rzeszowie.

Kocham życie a nie bicie II- piknik rodzinny. (30/09/2014)

W ostatnią sobotę września na osiedlu Igloopol odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dębicy. Pomimo kapryśnej pogody w plenerowej imprezie wzięło udział blisko 500 mieszkańców
miasta – w każdym wieku i z różnych rejonów Dębicy.

Dębiccy seniorzy śladami Lubomirskich i Potockich (24/09/2014)

Zgodnie z programem ,,Aktywny Senior III”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie a realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” oraz Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dębicy, 32 seniorów 19 września odwiedziło Łańcut, aby podziwiać jeden z najpiękniejszych
zamków arystokratycznych w Polsce.

„ wiem – skuteczniej pomogę sobie i innym” (23/09/2014)

Od sierpnia 2014 roku Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy w partnerstwie z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Parafią p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy – Latoszynie
realizuje projekt pn. „ wiem – skuteczniej pomogę sobie i innym” z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Zaproszenie na piknik „Kocham życie, a nie bicie II” (19/09/2014)

Burmistrz Miasta Dębicy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zapraszają do udziału w plenerowej imprezie
dla dębickich rodzin o charakterze edukacyjno - rekreacyjnym promującym życie codzienne bez przemocy, który
organizowany jest w ramach projektu „Kocham życie, a nie bicie II”, zadanie pt. „WSPIERANIE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”, który jest realizowany w
ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

„Aktywność kluczem do sukcesu” (18/09/2014)

13 września odbył się wyjazd do Woli Chorzelowskiej koło Mielca dla 30-stu dzieci autystycznych oraz ich rodziców i
terapeutów - opiekunów będących uczestnikami projektu „Aktywność kluczem do sukcesu”.
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Warsztaty decoupage dla seniorów (16/09/2014)

Zgodnie z programem ,,Aktywny Senior III”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie a realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” oraz Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dębicy, 32 seniorów rozpoczęło zajęcia z artystycznego zdobienia przedmiotów techniką
decoupage.

Aktywni w każdym wieku. Nordic walking (05/09/2014)

W ramach programu ,,Aktywny Senior III” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, a realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy oraz
Stowarzyszenie „Ad Astram”, dwudziestu seniorów razem z doświadczonym trenerem i opiekunami biorą udział od
początku sierpnia w zajęciach z nordic walkingu.

KOCHAM ŻYCIE A NIE BICIE (03/09/2014)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy rozpoczął realizację Programu wsparcia dla rodzin dotkniętych
zjawiskiem przemocy „Kocham życie a nie bicie”. Jest to już druga edycja projektu, który uzyskał dofinansowanie
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Dębiccy seniorzy – kontakty interpersonalne (29/08/2014)

W ramach programu ,,Aktywny klub seniora” dofinansowanego z budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w
Rzeszowie, a realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Stowarzyszenie „Ad Astram”, w
miesiącu lipcu 32-óch seniorów spotkało się z trenerem kontaktów interpersonalnych.

Kontakty interpersonalne – spotkania seniorów z trenerem (29/08/2014)

W ramach programu ,,Aktywny Senior III” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, a realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy oraz
Stowarzyszenie „Ad Astram”, 32-óch seniorów spotkało się z trenerem kontaktów interpersonalnych. Praca trenera z
uczestnikami programu polegała na pomocy udzielonej w budowaniu pozytywnych i korzystnych relacji społecznych,
polepszeniu kontaktów interpersonalnych, pobudzaniu aktywności społecznej, pomocy w zakresie rozwiązywania
spraw życiowych.

Warsztaty fotograficzne dla seniorów. Wyjazd do Cyziówki (22/08/2014)
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Dnia 13 sierpnia 2014 roku, w ramach programu ,,Aktywny Senior III” dofinansowanego z budżetu Województwa
Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie , a realizowanego przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Stowarzyszenie „Ad Astram”, 32 osobowa grupa seniorów wzięła udział w
warsztatach fotograficznych w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym Cyziówka.

Seniorzy też mogą być fit ! Zajęcia z aqua aerobiku (21/08/2014)

W ramach programu ,,Aktywny Senior III” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, a realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy oraz
Stowarzyszenie „Ad Astram”, dziesięciu seniorów bierze udział w zajęciach z aqua aerobiku.

Wycieczka do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze (20/08/2014)

W dniu 18 sierpnia 2014 r. z Placówek Wsparcia Dziennego Zgrana Paka działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Dębicy zorganizowano jednodniową wycieczkę do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze.
W wycieczce wzięło udział 38 dzieci wraz z wychowawcami z Placówek przy ul. Matejki, Sienkiewicza oraz
Kraszewskiego. Przygodę tą, zawdzięczamy licznym sponsorom, którym z całego serca dziękujemy.

Konferencja na temat rozwoju przedsiębiorczości społecznej

W dniu 25 lipca 2014 r. w Baszni Dolnej w gminie Lubaczów odbyła się konferencja pt. „Zmiany społeczno gospodarcze we wspólnocie lokalnej poprzez rozwój przedsiębiorczości społecznej”, w której udział wzięli
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych oraz przedstawiciele podmiotów
ekonomii społecznej województwa podkarpackiego.

"Aktywność kluczem do sukcesu ”

Projekt: „Aktywność kluczem do sukcesu ” - realizowany jest ze środków pozyskanych z Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej. Projekt ma na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych z terenu województwa
podkarpackiego oraz dalsze przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

„ wiem – skuteczniej pomogę sobie i innym”

Projekt „ wiem – skuteczniej pomogę sobie i innym” realizowany jest ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej.Projekt skierowany jest do 40 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębica i Gminy Miasto Dębica,
uczęszczających na zajęcia do świetlic działających w mieście Dębica (ul. Matejki, Kraszewskiego oraz Sienkiewicza)
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oraz świetlicy działającej przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Dębica – Latoszyn.

Powrót dzieci z kolonii (17/07/2014)

Po raz kolejny 28 osobowa grupa dzieci i młodzieży, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy,
skorzystała z możliwości wyjazdu wakacyjnego, tym razem nad polskie morze. Zostali oni zakwaterowani w ośrodku
szkoleniowo Wychowawczym „Karolówka” w Mrzeżynie.

Wyróżnienie za aktywizację podopiecznych MOPS (01/07/2014)

27- 28 czerwca br. w Bystrzycy Kłodzkiej odbyły się Targi Aktywnych Form Pomocy zrealizowane w ramach Programu
„Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015 r.”, ogłoszonego i dofinansowanego
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
W targach uczestniczyło Centrum Integracji Społecznej w Dębicy. Pani Monika Skowron- Kierownik CIS odebrała od
Pani Krystyny Wyrwickiej- Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS wyróżnienie dla Gminy
Miasta Dębica za aktywizację podopiecznych MIOPS Dębica.

Nasze wakacje (03/07/2014)

Od 3 do 16 lipca 2014 roku, dzieci podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy przebywają na
kolonii sportowo – edukacyjnej.

Spotkanie z emerytami MOPS (01/07/2014)

Bardzo miłym zwyczajem stały się spotkania kierownictwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy z byłymi
pracownikami tej placówki. Odbywają się one w Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej.

Efekty partnerstwa (18/06/2014)

Od 16 czerwca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad
Astram” rozpoczął realizację trzech ważnych projektów. „Aktywny Senior III”, „Aktywny Klub Seniora”, „Równamy
Szanse”. Wszystkie projekty łączy to, że ich zadaniem jest wspieranie środowisk mniej zaradnych, pomaganie im w
pokonywaniu życiowych trudności, aktywizowanie ich.

„Nasze Dzieci. Nasza Przyszłość” (17/06/2014)
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica” zorganizował piknik
integracyjny. Odbył się on z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w sportowej stodole KS Wisłoka Dębica.

Kobiety są siłą - konferencja w Urzędzie Miejskim w Dębicy (05/06/2014)

22 maja w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyła się konferencja „Kobiety są siłą” zorganizowana przez
Małgorzatę Dąbrowską ( firma Aviva) oraz Katarzynę Rostowską – Machnik (Powiatowy Urząd Pracy). Podczas
bogatego programu konferencji w ramach którego odbyły się m.in. wykłady, prezentacje i pokaz mody miał miejsce
finał projektu “Sukienka sukcesu” skierowanego do bezrobotnych, a poszukujących pracy kobiet z terenu powiatu
dębickiego.

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy – to działa! (26/05/2014)

Uroczyście otwarto siedzibę Centrum Integracji Społecznej w Dębicy przy ulicy Brzegowej, które działa od
października ubiegłego roku.

Nowy sprzęt w wypożyczalni MOPS (12/05/2014)

Bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych wzbogaciła się o nowy sprzęt. Ze
środków miasta Dębica i powiatu dębickiego zakupiono: 2 rotory zwykłe, 2 rotory zespolone, 6 rowerów stacjonarnych,
5 orbitreków magnetycznych, 3 bieżnie.

Życzenia Wielkanocne (15/04/2014)

Święta Wielkiej Nocy to czas radości, miłości i wiary.
Zmartwychwstały Chrystus niech obudzi w nas to co uśpione,
a świąteczny czas będzie pełen zadumy,
wyciszenia oraz pojednania.
Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiary w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego

13

MOPS Dębica

oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób
życzy
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy
wraz z pracownikami

Prace społecznie użyteczne (24/03/2014)

Od 17 marca dziesięciu długotrwale bezrobotnych mężczyzn korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dębicy przystąpiło do prac społecznie użytecznych. Jest to drugi etap zadania publicznego pt.:
„Budujemy Naszą Przyszłość” realizowanego przez MOPS w Dębicy ze środków programu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”, zadanie pt. „Gminne
programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013”, W ubiegłym roku
uczestnicy byli przygotowywani do pracy poprzez: zajęcia w Klubie Integracji Społecznej oraz kursy m.in. w zawodach
budowlanych.

"Akcja Czysty Aniołek" (07/03/2014)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przystąpił do akcji "Czysty Aniołek'.

Czwarta edycja „Świetlicowych Potyczek” za nami (04/02/2014)

W Domu Kultury „Śnieżka” Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy odbyły się „Świetlicowe Potyczki IV”. Imprezę
organizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy MOK wygrali uczestnicy zajęć w Placówce
Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” z osiedla Matejki działającej w strukturach MOPS.

Kolędowali z seniorami (03/02/2014)

Kilka godzin trwała wizyta Zespołu Ludowego „Morsy” w Filii nr 1 Domu Dziennego Pobytu (Dom Seniora) Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Niemal wszystkie kolędy zespół śpiewał wspólnie ze zgromadzonymi w
budynku przy ulicy Rzeszowskiej seniorami.

Karnawałowe spotkanie przyjaciół z Domów Dziennego Pobytu (31/01/2014)
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Blisko setka seniorów i podopiecznych domów dziennego pobytu bawiła się doskonale w dębickim lokalu Catering
Staff. Gospodarzami spotkania byli seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Dębicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Razem z nimi bawili się ich przyjaciele z podobnych, zaprzyjaźnionych placówek w Mielcu, Tarnobrzegu i
Ropczycach oraz Domu Seniora w Dębicy.

Sukces bilardzistów MOPS (22/01/2014)

Już po raz czwarty drużyna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy startowała w Bilardowej Lidze Firm.
Tegoroczną edycję amatorskiej ligi bilarda drużyna zakończyła na trzecim miejscu odbierając od organizatora imprezy
Piotra Kędziora okazały puchar.

Potyczki świetlicowe po raz czwarty (22/01/2014)

W czwartek 30 stycznia w Domu Kultury „Śnieżka” Miejskiego Ośrodka Kultury odbędą się czwarte „Potyczki
Świetlicowe”. Impreza organizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Miejskim Ośrodkiem
Kultury.

W Szlachetnej Paczce dużo radości (15/01/2014)

Kolejny już raz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy zaangażowali się w akcję charytatywną
pod nazwą Szlachetna Paczka. Z zebranych pieniędzy zakupili prezenty, które otrzymała 4-osobowa dębicka rodzina
objęta kilkuletnią pomocą MOPS oraz od ubiegłego roku wsparciem asystenta rodziny.

Podsumowanie roku w MOPS (15/01/2014)

Jak co roku kierownictwo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy wraz z pracownikami dokonało
podsumowania mijającego 2013 roku. W tym spotkaniu brali udział również: Paweł Wolicki, burmistrz miasta, Mariusz
Trojan, zastępca burmistrza miasta oraz Stanisław Leski, przewodniczący Rady Miejskiej.

Turniej dla Amelki (08/01/2014)

W Domu Sportu przy ulicy Sportowej odbył się IV międzynarodowy charytatywny turniej halowej piłki nożnej. Akcję
zbierania funduszy na pomoc dla 11-letniej Amelki prowadzili członkowie Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad
Astram” oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

„Skrzydła Nadziei” z upominkami (07/01/2014)
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W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy odbyło się po raz czwarty spotkanie z inicjatywy
wolontariuszy z II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, skupionych w szkolnym kole Caritas „Skrzydła Nadziei”.
Zorganizowali oni zbiórkę wśród uczniów swojej szkoły na rzecz dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wigilia samotnych (07/01/2014)

Jak co roku Burmistrz Miasta Dębica oraz Miejski Ośrodek Pomocy zorganizowali spotkanie wigilijne dla ubogich i
samotnych mieszkańców miasta. Spotkanie odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Życzenia świąteczno - noworoczne (20/12/2013)

„Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia
Jest taka moc, co smutek w radość przemienia
Jest taka siła, co spełnia marzenia …
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia”
Pełnych ciepła i radości Świąt Bożego Narodzenia
Spędzonych w rodzinnej atmosferze
A w Nowym 2014 Roku
Dużo zdrowia i optymizmu
Płynącego z nadziei na przyszłość

życzą Dyrekcja i Pracownicy MOPS w Dębicy

Wigilia dla ubogich (19/12/2013)

Kolejny raz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy organizuje spotkanie wigilijne dla osób ubogich, samotnych,
chorych. Jak co roku będą w niej uczestniczyć także władze miasta, kierownictwo Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, proboszczowie dębickich parafii. Spotkanie wigilijne odbędzie się 23 grudnia o godzinie 12.00 w sali

16

MOPS Dębica

sesyjnej Rady Miejskiej w Dębicy w Urzędzie Miejskim przy ulicy Ratuszowej.

Odznaczenia za Długoletnią Służbę (18/12/2013)

W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie 16 grudnia br. Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska
złożyła podziękowania i wyrazy uznania pracownikom pomocy społecznej województwa podkarpackiego za wysiłek i
zaangażowanie w wypełnianiu szlachetnej służby na rzecz drugiego człowieka. Wyrazem tego uznania były wręczone
złote i srebrne Medale za Długoletnią Służbę przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komrowskiego.

Wycieczka do Zakopanego (16/12/2013)

Dwa dni trwała wycieczka do Zakopanego dla 20 dzieci autystycznych oraz ich rodziców i opiekunów będących
uczestnikami projektu „Echolandia III”.

„Zabawa andrzejkowa w Echolandii” (11/12/2013)

Pod koniec listopada odbyła się impreza andrzejkowa dla uczestników programu „Echolandia” w ośrodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowym Cyziówka w Kamionce. W zabawie wzięło udział 23 dzieci wraz z rodzicami i
opiekunami.

Na Mikołaja można liczyć (06/12/2013)

Nie zapomniał Mikołaj o dębickich dzieciach z rodzin potrzebujących pomocy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
Miejski Ośrodek Kultury zaprosiły Mikołaja na spotkanie z dzieciakami do Domu Kultury „Mors” przy ulicy Sportowej.
Wraz z Mikołajem przyszły także Śnieżynki.

Zajęcia logopedyczne (05/12/2013)

W ramach projektu „Echolandia III” przygotowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w
partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy (realizowanego z funduszy Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Rzeszowie) rozpoczęły się zajęcia z logopedą.

W sobotę 07.12.2013 r. MOPS pracuje (02/12/2013)
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOPS z dnia
15.11.2013 nr 27/2013 w sprawie jednorazowej zmiany godzin urzędowania MOPS w Dębicy dzień 7 grudnia 2013
(sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30 jest dniem pracy w MOPS w zamian za dzień 24 grudnia 2013 (Wigilia).

Dzień Pracownika Socjalnego (26/11/2013)

W Domu Kultury „Śnieżka” z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się uroczyste spotkanie pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy z zaproszonymi z tej okazji gośćmi. Spotkanie stało się okazją do
wręczenia podziękowań dla wyróżniających się pracowników MOPS oraz przedstawicielom instytucji i organizacji,
które wspomagają MOPS w trudnej pracy na rzecz społeczności Dębicy.

MOPS dziękuje za gratulacje i życzenia (26/11/2013)

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy otrzymał szereg życzeń i gratulacji
od instytucji, stowarzyszeń oraz osób prywatnych. Tylko część z nich publikujemy poniżej.

Dzień Pracownika Socjalnego (20/11/2013)

Obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej świętem
wszystkich pracowników służb społecznych.

Budowali roboty (20/11/2013)

Bardzo ciekawe zajęcia odbyły się w dwóch Placówkach Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.
świetlicach środowiskowych przy ulicy Kraszewskiego i Matejki. Uczestnicy zajęć w tych placówkach mieli możliwość
zapoznania się z budową robotów oraz podstawami techniki ich działania. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach
projektu „Równe szanse” przygotowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w partnerstwie z
MOPS. Pieniądze na jego realizację zostały pozyskane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Budujemy naszą przyszłość (13/11/2013)

Od czerwca bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy realizuje program „Aktywne Formy
Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” edycja 2011-2015, zadanie pod tytułem „Gminne programy aktywizacji
społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013 pn. „Budujemy naszą Przyszłość”, który jest
finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem tego zadania jest podjęcie działań mających
przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu a zarazem poprawa infrastruktury budownictwa socjalnego w mieście
Dębica. Projekt ten realizujemy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy oraz Administracją Domów
Mieszkalnych w Dębicy.
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Narkotyki – dzieci i rodzice (12/11/2013)

Zakończyła się realizacja projektu „ wiem – działam lepiej” przygotowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej
„Ad Astram” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy. Przedsięwzięcie było dofinansowane
ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Warsztaty w „Ambrozji” (29/10/2013)

W sobotę 9 dzieciaków z Placówek Wsparcia Dziennego” Zgrana Paka” działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej (po 3 osoby z każdej Placówki) uczestniczyło w zajęciach kulinarnych zorganizowanych specjalnie dla nich
przez właścicielkę restauracji „Ambrozja” Katarzynę Cyzę-Gałkowską.

Zaufanie? Tak, ale ograniczone (29/10/2013)

Kolejne bardzo ciekawe spotkanie zorganizował Dom Seniora przy ulicy Rzeszowskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Z uczestnikami zajęć w tej placówce spotkało się kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
Tematem spotkania było bezpieczeństwo osób starszych. O wadze tego tematu może świadczyć fakt, iż w spotkaniu
uczestniczyli: Inspektor Paweł Filipek, komendant KPP w Dębicy wraz ze swoimi współpracownikami m.in. komisarzem
Bożeną Lisak, policyjnym pedagogiem, podkomisarzem Robertem Krasem z wydziału ruchu drogowego,
nadkomisarzem Mirosławem Więckiem, zastępcą naczelnika wydziału prewencji KPP w Dębicy oraz Mariusz Trojan,
zastępca burmistrza miasta i Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS w Dębicy.

Przeciw przemocy II (29/10/2013)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram” i Urzędem Miejskim w
Dębicy był organizatorem konferencji pt. „W pracy przeciw przemocy II”. Projekt jest współfinansowany przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób zebranych w
Domu Kultury „Śnieżka” Miejskiego Ośrodka Kultury. Konferencja była kontynuacją działań profilaktycznych
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Seniorzy na „Zemście” (23/10/2013)

W ramach projektu „Aktywny senior” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w
partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy 30 osób skorzystało z możliwości obejrzenia
spektaklu „Zemsta” Aleksandra Fredry granego przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
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Warsztaty z dietetykiem (22/10/2013)

W ramach projektu „Aktywny Senior II” realizowanego przez Stowarzyszenie „Ad Astram” w partnerstwie z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej przez cały tydzień trwały warsztaty prowadzone przez dietetyka. W warsztatach, które
odbywały się w Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej oraz Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Mościckiego wzięło
udział około 20 osób, uczestników zajęć z tych placówkach.

Piknik rodzinny – „Kocham życie a nie bicie” (01/10/2013)

Przez 4 godziny trwał piknik rodzinny w Domu Kultury „Śnieżka” oraz przyległym do niego parku. Impreza została
zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miejski. Projekt pod nazwą
„Kocham życie a nie bicie” był współfinansowany z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nowy sprzęt w wypożyczalni MOPS

Bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dębicy wzbogaciła się o nowy i bardzo potrzebny sprzęt. Firma Aries z Krosna w ramach zapytania ofertowego
dostarczyła do wypożyczalni 11 łóżek z materacami oraz 3 wózki inwalidzkie dla dorosłych. Wartość zakupionego
sprzętu przekracza 30 tysięcy złotych.

Zaproszenie na piknik rodzinny (24/09/13)

Już w najbliższą sobotę w parku przy Domu Kultury „Śnieżka” odbędzie się piknik rodzinny pod hasłem „Kocham życie
a nie bicie”. Jego organizatorami są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miejski w
Dębicy. Projekt jest współfinansowany z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Seniorzy w kinie (24/09/13)

W ramach realizacji projektu „Aktywny Senior” grupa 30 uczestników zajęć w Domu Dziennego Pobytu i jego filii z
Domu Seniora wyjechała do Rzeszowa, gdzie w kinie „Helios” obejrzała polski film pt. „Sierpniowe niebo”.

Hydroterapia dla dzieci autystycznych (24/09/13)

Nowym działaniem zaproponowanym w projekcie „ECHO-landia” dla dzieci autystycznych jest hydroterapia. Jest to
projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Dębicy. Środki na ten program zostały przekazane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
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w Rzeszowie z puli PFRON w Warszawie.

Dogoterapia indywidualna (24/09/13)

Rozpoczęły się zajęcia indywidualne dogoterapii dzieci autystycznych. Bierze w nich udział grupa 20 dzieci. Odbywają
się one w ramach projektu „ECHO-landia” finansowanego przez PFRON. Konkurs został ogłoszony przez Regionalny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie a wniosek złożyło Stowarzyszenie Pomocy Społecznej w partnerstwie z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy.

„ECHO-landia III” – terapia ręki (19/09/13)

W ramach realizacji programu „ECH-landia III” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram”, przeprowadzono pierwszą część zajęć z terapii
ręki.

„Mój przyjaciel na czterech łapach”(19/09/13)

W ramach realizacji programu ECHO-landia III realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Domu Kultury „Mors” przeprowadzono zajęcia z dogoterapii.
Podobne zajęcia były już prowadzone przy realizacji programu „ECHO-landia II”. Bardzo pozytywne doświadczenia z
tamtej edycji zajęć skłoniły realizatorów „ECHO-landii III” do umieszczenia dogoterapii ponownie w programie zajęć.

MOPS w Dębicy nagrodzony „Lodołamaczem 2013”(19/09/13)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dębicy w konkursie „Lodołamacze 2013” został nagrodzony trzecim miejscem w
kategorii „Lodołamacz Instytucja – Pracodawca Nieprzedsiębiorca”. Był to pierwszy udział MOPS w Dębicy w tym
konkursie i bardzo udany.

Seniorzy nie boją się komputera (16/09/2013)

W ramach programu „Aktywny Senior II” w Filii Domu Dziennego Pobytu – w „Domu Seniora” Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej przy ul. Rzeszowskiej 15 rozpoczął się kurs z zakresu obsługi komputera. W kursie bierze udział 10
osób starszych po 65 roku życia.
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Dzieci z „ECHO-landii III” na ściance (03/09/2013)

Trwa realizacja trzeciego etapu programu „Echo-landia” przygotowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram”. Przypomnijmy, że program dotyczy rehabilitacji dzieci
autystycznych oraz wszechstronnej pomocy ich rodzinom. Środki na jego realizację zostały przekazane przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wyjazd dzieci i młodzieży do Inwałdu (03/09/2013)

Dzieci i młodzież z Placówek Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” miały możliwość jednodniowego wyjazdu do
Inwałdu.

Monika Skowron została kierowniczką CIS (03/09/2013)

Kierownikiem nowopowstałego Centrum Integracji Społecznej w Dębicy została Monika Skowron, dotychczasowy
pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wygrała ona konkurs na to stanowisko zorganizowany
przez Urząd Miejski w Dębicy. Swoją pracę w CIS rozpoczęła 2 września.

Zajęcia z decoupage dla seniorów (28/08/2013)

Od sierpnia do października organizowane są warsztaty decoupage w ramach projektu „Aktywny Senior II
realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy.
Program został przygotowany w oparciu o środki finansowe pozyskane z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rzeszowie.

Arteterapia w Echolandii III (28/08/2013)

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy od sierpnia rozpoczęły się zajęcia z arteterapii w ramach programu
pod nazwą „ECHO-landia” III”. Środki na jego realizację pozyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Odbiorcami projektu jest 20 dzieci autystycznych i ich rodzice mieszkający na terenie Dębicy.

Dotacja od ministra (28/08/2013)

Minister Pracy i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2013 r. przyznał dotacje dla m.in. trzech Placówek Wsparcia Dziennego
w Dębicy prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacje w wysokości przekraczającej 100 tysięcy
złotych zostały przyznane w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia
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dziennego w 2013 r.

250 tys. zł dofinansowania na Centrum Integracji Społecznej. Dębica najlepsza na Podkarpaciu
(21/08/2013)

We wrześniu br. zaplanowane jest rozpoczęcie działalności Centrum Integracji Społecznej w Dębicy. Powstanie
Centrum Integracji Społecznej było przedsięwzięciem, którego pomysł zrodził się blisko dwa lata temu.

Zajęcia z hipoterapii dla dzieci autystycznych (06/08/2013)

W ramach projektu „Echolandia III”, który realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zostały
zorganizowane zajęcia z hipoterapii dla 20 dzieci autystycznych. Odbyły się one w ośrodku nauki jazdy konnej
„Ranczo Hucułek” przy ul. Wiejskiej w Dębicy

Zajęcia na ściance wspinaczkowej (06/08/2013)

W ramach projektu „Równe Szanse”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram”
wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy młodzi uczestnicy projektu wyjechali na ściany
wspinaczkowe znajdujące się w Woli Chorzelowskiej k. Mielca.

Rysowali swoją rodzinę (31/07/2013)

W ramach projektu „Równe Szanse” członkowie Stowarzyszenia „Ad Astram” wraz z pracownikami Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy zorganizowali dla dzieci konkurs plastyczny pn.: „Moja Rodzina”. Konkurs odbył
się w Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej „Zgrana Paka” przy ulicy Matejki. Dzieci pod
opieką instruktorów wykonały prace rysunkowe przedstawiające ich rodziny.

Wrócili zadowoleni i opaleni (31/07/2013)

Dzieci podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy wróciły z kolonii krajoznawczo–turystycznej
pod nazwą „Wakacje w Bieszczadach 2013”. Opalone i zadowolone bardzo sobie chwaliły wyjazd i zaraz po wyjściu z
autobusu dzieliły się wrażeniami ze swoimi rodzicami.

Wyjazd do kina (08/07/2013)
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W ramach projektu „Równe Szanse”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram”
wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy w 5 lipca młodzi uczestnicy projektu wyjechali do kina
„Helios” w Rzeszowie na bajkę przygodową pt.: „Uniwersytet Potworny”.

Wyrównywanie szans 902/07/2013)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy realizują
program „Równe Szanse”. Środki na ten cel zostały pozyskane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Na naukę języka nigdy nie jest za późno (02/07/2013)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dębicy oraz Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” rozpoczęły realizację
programu pod nazwą „Aktywny senior II” ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

PROJEKT: „Budujemy naszą przyszłość” (24/06/2013)

Gmina Miasto Dębica przystąpiła do zadania publicznego pod nazwą: „Gminne programy aktywizacji społeczno –
zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013 r” realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015” pod nazwą
„BUDUJEMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”.

PROJEKT „Aktywny senior II” (19/06/2013)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dębicy oraz Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w czerwcu br.
rozpoczęły realizację programu pod nazwą „Aktywny senior II” ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie.

PROJEKT „Aktywny senior”(19/06/2013)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dębicy oraz Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w czerwcu br.
rozpoczęły realizację programu pod nazwą „Aktywny senior” ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w
Rzeszowie.

Rodzinna integracja w Pustyni (19/06/2013)
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Po raz czwarty dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyły w pikniku
zorganizowanym przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Zakładu Karnego
w Dębicy. Prócz dzieci ze świetlic MOPS uczestniczyły w nim dzieci pracowników Zakładu Karnego oraz dzieci
pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Spotkanie odbyło się na stadionie w Pustyni. W
grupie ponad 100 dzieci w zabawie uczestniczyło ok. 40 dzieci wraz z opiekunami z placówek MOPS.

Wygrali nawet z pogodą (17/06/2013)

Ponad 100 osób dorosłych, dzieci i młodzieży wzięło udział w spotkaniu integracyjnym w Sportowej Stodole Klubu
Sportowego Wisłoka zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W kilkugodzinnej imprezie
uczestniczyli podopieczni Placówek Wsparcia Dziennego tj. świetlic środowiskowych z ul. Matejki, Kraszewskiego i
Sienkiewicza razem z rodzicami. Nawet deszcz i chłód nie zdołały przeszkodzić wszystkim w doskonałej zabawie.
Spotkanie odbyło się w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Nasze dzieci. Nasza przyszłość” realizowanego przez
MOPS projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dębicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

PROJEKT „ECHO-landia III” (17/06/2013)

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy w lipcu br. rozpocznie się realizacja trzeciego etapu programu pod
nazwą „ECHO-landia” III”. Środki na jego realizację pozyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Program
trwać będzie do końca tego roku. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie 20 dzieci autystycznych i ich rodzice
mieszkający na terenie Dębicy.

PROJEKT „Równe Szanse” (17/06/2013)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dębicy oraz Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w czerwcu
rozpoczęły realizację programu pod nazwą „Równe szanse”. Jego celem jest wsparcie środowisk zagrożonych
bezradnością w sprawach opiekuńczo wychowawczych. Środki na program zostały pozyskane z Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Spotkanie przyjaciół (11/06/2013)

Uczestnicy zajęć w Domu Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy odwiedzili swoich
przyjaciół z Mielca z tamtejszego DDP.

Uczyli się unikać zagrożeń (03/06/2013)

Po raz czwarty w Placówkach Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano projekt
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dotyczący zagrożeń związanych z nałogami wśród dzieci i młodzieży. Został on przygotowany przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Dębicy. Podsumowanie projektu nastąpiło w świetlicy środowiskowej nr 1 przy ulicy
Kraszewskiego. Wzięła w nim udział Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS w Dębicy.

W świetlicach lubią bilard (21/05/2013)

Od 4 lat Klub Bilardowy „Pino” organizuje turnieje Podkarpackiej Młodzieżowej Ligi Bilardowej. Cieszą się one dużym
zainteresowaniem ze strony młodych miłośników bilarda. W obecnym turnieju uczestniczyło 60 zawodników i 22
dziewczęta. Wśród uczestników znaleźli się nie tylko bilardziści z powiatu dębickiego ale także z Leżajska, Przemyśla i
Rzeszowa.

Konferencja asystentów rodziny w Rzeszowie (25/03/2013)

„Idea asystentury rodzinnej w praktyce” – pod takim tytułem 21marca 2013 roku w Auli Centrum Innowacji i Transferu
Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie odbyła się konferencja poświęcona
tematyce roli i modelu pracy asystenta rodziny.

„Zgrana Paka” na Facebooku (20/03/2013)

Od kilku dni świetlice środowiskowe „Zgrana Paka” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy mają swój profil
na portalu społecznościowym Facebook. Choć profil świetlic jest całkiem „świeży” znalazł już wielu sympatyków.

Wspomnienie o księdzu Jerzym Popiełuszce (27/02/2013)

Kolejny już raz Zespół Ludowy „Morsy” odwiedził Dom Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Tym
razem zaprezentował swój spektakl słowno-muzyczny dotyczący męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Na feriach się nie nudzili (25/02/2013)

Trzy Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy: świetlica socjoterapeutyczna nr
1 „Zgrana Paka” przy ulicy Matejki, świetlica środowiskowa nr 2 przy ulicy Kraszewskiego i świetlica środowiskowa nr
3 przy ulicy Sienkiewicza w czasie ferii zimowych prowadziły atrakcyjne zajęcia. Skorzystało z nich kilkadziesiąt dzieci
i młodzieży, którzy nie wyjeżdżali w tym czasie poza Dębicę.

Trzecie „Potyczki Świetlicowe” (14/02/2013)
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W Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy odbyły się „Potyczki świetlicowe”. Było to już trzecie
spotkanie z tego cyklu, który wszedł na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury.

Kolędy w Domu Seniora (31/01/2013)

Prawie 2 godziny występował Zespół Ludowy „Morsy” w Domu Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębicy.
Niemal wszystkie kolędy zespół śpiewał wspólnie ze zgromadzonymi w budynku przy ulicy Rzeszowskiej seniorami.

Zabawa karnawałowa z przyjaciółmi (31/01/2013)

Blisko setka seniorów bawiła się doskonale w dębickim lokalu Catering Staff. Gospodarzami spotkania byli seniorzy z
Domu Dziennego Pobytu w Dębicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Razem z nimi bawili się ich przyjaciele z
podobnych, zaprzyjaźnionych plac
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