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Rok Programu Rodzina 500 plus

Aktualności

1 kwietnia minął rok od uruchomienia
programu Rodzina 500plus. W naszym
mieście z takiego wsparcia korzysta 7 tys.
dzieci, czyli blisko 5,2 tys. jaworznickich
rodzin. Poniżej przedstawiamy informacje
podsumowujące roczną realizację tego
zadania w naszym mieście.
Rok z Rodziną 500plus w naszym mieście
W Jaworznie z programu Rodzina 500plus korzysta ok.
7 tys. dzieci, czyli blisko 5,2 tys. rodzin. Jest to liczba wyższa
w stosunku do ubiegłego roku, gdyż w 2016 r. z programu
korzystało ok. 6,8 tys. dzieci. Od początku 2017 r. do
jaworznickiego Działu Świadczeń Wychowawczych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło ponad
300 nowych wniosków, średnio około 100 miesięcznie.
Świadczeniobiorcy składają wnioski zarówno w sposób
tradycyjny, czyli w Dziale Świadczeń Wychowawczych, jak
również w formie elektronicznej. W roku 2016 r. do
jaworznickich rodzin traﬁło łącznie ponad 30,5 mln zł.
Z kolei wypłaty miesięczne w 2017 r. oscylują w kwotach
przewyższających 3,5 mln zł. Najwyższe miesięczne
świadczenie to kwota 4500 zł, która traﬁa do rodziny
z dziewięciorgiem dzieci.
Czy zasady programu uległy zmianie?
Na chwilę obecną zasady przyznawania nie uległy zmianie.
W przypadku, gdy środki z programu są wydatkowane
niezgodnie z jego założeniami, Dział Świadczeń Wychowawczych zamienia sposób realizacji wypłaty świadczeń
(zgodnie z obowiązującymi przepisami) na formę rzeczową
w postaci bonów pieniężnych.
Paweł Silbert, Prezydent
Jaworzna:
Za nami pierwszy rok funkcjonowania programu Rodzina
500plus. Wszystkie dane gospodarcze i społeczne pokazują,
że ten program jest potrzebną
i skuteczną inwestycją w rozwój polskich rodzin. Jestem
przekonany, że większość osób
otrzymujących to wsparcie,
odczuło zmniejszenie obciążeń
ﬁnansowych, które każdego
dnia ponoszą w związku z wychowywaniem dzieci. Jednak Rodzina 500plus to również
inne aspekty, wykraczające o wiele dalej niż jego założenia,
m.in. mniej rodzin korzystających z pomocy społecznej czy
mniejszy odsetek ubóstwa wśród dzieci i młodzieży. Ta
zmiana oznacza również odzyskanie stabilizacji ﬁnansowej,
szczególnie u części rodzin wielodzietnych. W Jaworznie
wypłaciliśmy już w ramach tego świadczenia ponad
30 mln zł.

Imprezy towarzyszące publikowane są na stronach internetowych
instytucji kultury i plakatach.

Monika Bryl, Zastępca
Prezydenta Jaworzna:
W naszym mieście ze świadczeń co miesiąc korzysta ok.
7 tys. dzieci. Tym samym udało się wesprzeć ponad 5 tys.
jaworznickich rodzin. 500plus
ma wymiar materialny, który
przekłada się na coś o wiele
bardziej wartościowego - na
umacnianie rodzinnych relacji
i więzi oraz wyrównywanie
szans dzieci w ich rozwoju i nauce. To nie tylko określona
kwota pieniędzy, ale realne wsparcie, które liczyć można
m.in. we wspólnych wakacjach, nowym obuwiu i odzieży,
wyprawkach szkolnych dla dzieci, czy w sprzęcie domowym, z którego korzystać może cała rodzina. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie bardzo dobrze
poradził sobie z realizacją wniosków i wypłatą świadczeń
w ramach programu 500 plus. Mieszkańcy otrzymali
kompleksowe informacje i pomoc pracowników, dzięki
temu wypłata pieniędzy przebiegła bardzo sprawnie
zasilając domowe budżety.
Dariusz Starzycki, Poseł
na Sejm RP
Realizacja programu Rodzina
500 plus jest realizacją modelową. Z programu korzysta
wiele polskich rodzin. Bardzo
się cieszę, że te pieniądze traﬁają również do jaworznian,
wydatnie poprawiając domowe budżety. Nasz priorytet to
kompleksowe spojrzenie na

kwes ę demograﬁi w Polsce. Z kolejnym rokiem jego
funkcjonowania dostrzegamy też korzystne wyniki, także
w zwiększeniu wydatków konsumpcyjnych Polaków.
Wsparcie rodzin to najważniejsze zadanie rządu Prawa
i Sprawiedliwości, z którego się wywiązujemy.

Prezydent Miasta zwraca się do mieszkańców
o uczczenie obchodów święta Konstytucji 3 Maja
poprzez wywieszenie ﬂag narodowych.

Terminy

Konkurs „Dobra rodzina”

Wnioski na trwający do 30 września br. okres świadczeniowy, pobrać można za strony Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jaworznie (mops.jaworzno.pl/
pobierz/WNIOSEK500plus.pdf) oraz bezpośrednio
w Dziale Świadczeń Wychowawczych mieszącym się przy
ul. Grunwaldzkiej 235 (parter), a następnie złożyć wraz
z wymaganymi dokumentami:
Osobiście w Dziale Świadczeń Wychowawczych.
Za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b.
Przez internet:
ź za pomocą portalu Empa a (www.empa a.mrpips.
gov.pl),
ź za pomocą Pla ormy Usług Elektronicznych ZUS
(www.pue.zus.pl),
ź za pomocą elektronicznej Pla ormy Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl),
ź za pomocą systemu teleinformatycznego banków
krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Prezydent Jaworzna przy współpracy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie
zaprasza na I Jaworznicki Przegląd Amatorskich Form
Artystycznych „Dobra Rodzina”, który skierowany jest
do każdej jaworznickiej rodziny, jak również do osób
indywidualnych. W konkursie brać udział mogą rodziny
(jako całość) oraz dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym (do ukończenia gimnazjum).

Wnioski z programu „Rodzina 500+” na kolejny okres
świadczeniow y, trwający od dnia 1.10.2017 r. do
30.09.2018 r., wydawane i przyjmowane będą od
1 sierpnia 2017 r.

Uczestnicy mogą zaprezentować się w czterech kategoriach: rodzinna, dziecięca najmłodsza - skierowana do
dzieci w wieku do 6 lat, dziecięca - skierowana do dzieci
w wieku od 7 do 12 lat oraz dziecięca gimnazjalna skierowana do dzieci w wieku od 13 do 16 lat. Wybierać
można spośród następujących form artystycznych:
1. Pozytywna prezentacja sceniczna
2. Prezentacja plastyczna
3. Fotografia
4. Mała forma filmowa
Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie
(ul. Plac Górników 5 pok. 107), do 2 maja 2017 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2017 r. Zwycięzcy
otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wybierz najlepszego dzielnicowego!
Ruszył plebiscyt na "najbardziej popularnego dzielnicowego" jaworznickiej
policji. Głosowanie trwa do końca maja br. Głosy oddawać można na
stronie internetowej Miejskiej Komendy Policji w Jaworznie (http://
jaworzno.slaska.policja.gov.pl/k11/ankiety/70,Najbardziej-popularnydzielnicowy-jaworznickiej-policji.html) do 31 maja 2017 roku.
- Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie,
którego celem jest wyłonienie wśród funkcjonariuszy najwszechstronniejszego dzielnicowego - mówi komisarz Tomasz Obarski z jaworznickiej
Policji.
Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Jaworzna.

Święto Rodziny 2017

Już dziś zapraszamy na wykłady:
Na co komu geologia? Czyli historia rzeczy użytecznych - wykład poprowadzi dr Krzysztof Szopa.
Puchacz, sówka i uszatka - każda z nich to sowia
gratka - wykład poprowadzi dr Wojciech Sierka .

ź
ź

Maj w naszym mieście zdecydowanie
należy do rodzin! To właśnie w tym miesiącu odbywają się rodzinne święta, takie
jak Międzynarodowy Dzień Rodziny
i Dzień Matki, które każdego roku przypominają nam o najbliższych.

Gdzie wyrzucić
przeterminowane leki?
W Jaworznie odpady farmaceutyczne można nieodpłatnie oddawać w wybranych aptekach. Leki z aptek
odbiera firma wyspecjalizowana w utylizacji odpadów
medycznych i farmaceutycznych. Miejski Zarząd
Nieruchomości Komunalnych wyposażył dziesięć aptek
w specjalne pojemniki na przeterminowane leki.

Przed nami II edycja „Święta Rodziny”, czyli niezwykłego
przedsięwzięcia z ofertą skierowaną do całych rodzin.
W sobotę, 20 maja odbędzie się wydarzenie, podczas
którego rodziny aktywnie i ciekawie spędzą czas. Wspólna
zabawa rozpocznie się o godz. 15.00.
Tego dnia Planty zlokalizowane w centrum Jaworzna
zaadaptowane zostaną na wielki plac rodzinnych gier
i zabaw.

Są to następujące punkty:
Apteka "Dr. Max" - ul. Grunwaldzka 64,
Apteka "MGFarm" - ul. Tysiąclecia 2-14,
Apteka Dbam o Zdrowie "GÓRNICZA" - ul. Gwarków 1,
Apteka "Blisko Ciebie" - ul. Grunwaldzka 204a,
Apteka "PARACELSUS" - ul. Ks. A. Mroczka 72a,
Apteka "Tęczowa"- Centrum Tanich Leków - ul. Matejki 25,
Apteka "Blisko Ciebie" - ul. Grunwaldzka 235,
Apteka "Blisko Ciebie" - ul. Plac Górników 5a,
Apteka "Dbam o Zdrowie" - ul. Grunwaldzka 237,
Apteka "Dbam o Zdrowie" - ul. Wojska Polskiego 2d.

Całość terenu na którym będzie się odbywać „Święto
Rodziny” zostanie podzielona na specjalne strefy,
w których skorzystać będzie można z różnorodnych
atrakcji. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami będą mieli
możliwość przygotować się do balu dla prawdziwych
księżniczek oraz nabyć niezwykłych mocy i dodatkowych
sprawności w Akademii Superbohaterów.
Zarówno starszych jak i młodszych z pewnością zainteresuje specjalna strefa edukacyjna, gdzie przeprowadzane
będą naukowe eksperymenty. Natomiast w Krainie Cyrku
odbędą się specjalne warsztaty kuglarskie. Nie zabraknie
również strefy „Co warto przeczytać”, w której odbędzie
się wystawa klasyki literatury dziecięcej i młodzieżowej,
wystawa nowości książek, rodzinne wędrowanie wystawa przewodników turystycznych oraz czasopism dla
dzieci i młodzieży. Kolejne strefy to strefa „Wyobraźni
i łamigłówek zainspirowanych książką” oraz „Włącz się
do gry”- strefa sprawności, rywalizacji i reﬂeksji.

Majówka w GEOsferze
Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera
w Jaworznie zaprasza na piknik rodzinny „Majówka
w GEOsferze”, który odbędzie się 2 maja br. Początek
o godz. 10.00. W programie wydarzenia m.in. wykłady
naukowe, warsztaty ekologiczne, giełda minerałów
i rękodzieła, sprzedaż wyrobów i produktów ekologicznych oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży.

Oprócz tych atrakcji przygotowano też mnóstwo konkursów, pokazów, gier i zabaw rekreacyjnych. Tego dnia nie
zabraknie też wesołego miasteczka ze zjeżdżalniami.
Zaplanowano niezwykłe atrakcje dla prawdziwych fanów
motoryzacji i wojskowych klimatów. Wielki ﬁnał,
zaplanowany na godzinę 18.00, uwieńczony zostanie
przyjazdem kilkudziesięciu zabytkowych samochodów. Do
Jaworzna tym samym po raz pierwszy zawita Classic
Mania Night. Nie zabraknie zabytkowych klasyków oraz
pięknych sportowych aut i pojazdów wojskowych.

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

Otwieramy „Park Nowych Mieszkańców”
W niedzielę, 21 maja, od godziny 10.00, rodzice dzieci urodzonych w grudniu 2014 roku i styczniu 2015 otworzą Park
Nowych Mieszkańców na Chrząstówce. Młodzi rodzice,
którzy wcześniej zgłoszą taki zamiar, w imieniu swoich dzieci
zasadzą symboliczne drzewo. Tym samym Jaworzno zyska
nową, miejską tradycję. Każdy jaworznianin urodzony
w 2015 roku i latach późniejszych otrzyma w Parku swoje
drzewo. Więcej informacji wkrótce na plakatach
i w internecie.

instagram.com

facebook.com

Miasto Jaworzno

@MiastoJaworzno

Cały czas odpady farmaceutyczne można oddawać również w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Martyniaków 8, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00 oraz w sobotę w godzinach 10.00 - 16.00 lub w mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
które raz w miesiącu funkcjonują w wybranych miejscach na terenie Jaworzna, zgodnie z harmonogramem
zamieszczonym na stronie internetowej MZNK:
www.mznk.jaworzno.pl.
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