
ŚWIETLICE  
SPECJALISTYCZNE  

I  
SPECJALISTYCZNE KLUBY 

MŁODZIEŻOWE  

Zasady przyznawania miejsca w Placówkach: 

Dziecko może być przyjęte do Świetlicy lub 
Klubu na wniosek rodziców-opiekunów lub  
pedagoga, kuratora, pracownika socjalnego 
jeżeli rodzice-opiekunowie wyrażają na to 
zgodę. Podstawą przyjęcia dziecka do Placów-

ki jest decyzja Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W tym celu należy: 

 skontaktować się z Kierownikiem Świetlicy 
(Pracownikiem Klubu) aby upewnić się czy 

jest miejsce dla danego dziecka 

 skontaktować się z pracownikiem socjalnym 
w celu przeprowadzenia wywiadu  

środowiskowego w rodzinie dziecka 

 

W Świetlicach i Klubach istnieje możliwość 
podjęcia pracy w oparciu o umowę  

wolontariatu 
 

Jeżeli  chcesz:  

 sprawdzić  się w pracy z młodzieżą              

         i uzyskać doświadczenie zawodowe 

 organizować zajęcia 

 pomagać w odrabianiu lekcji 

 udzielać korepetycji 

 brać udział w szkoleniach  
     i konsultacjach : 

 
ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM 

Świetlice Specjalistyczne MOPS  

w Katowicach: 

 ŚS-1  Brynów,  

ul. Orkana 7 a   

tel. 32 205-84-64, e-mail: ss1@mops.katowice.pl 

 ŚS-2  Szopienice,  

Pl. Powstańców 3   

 tel. 32 209-99-15, e-mail: ss2@mops.katowice.pl 

 ŚS-3  Załęże,  

ul. Gliwicka 74 a  

tel. 32 250-96-99, e-mail: ss3@mops.katowice.pl  

 ŚS-4  Ligota 

 ul. Świdnicka 35 a           

 tel. 32 204-63-54, e-mail: ss4@mops.katowice.pl 

 ŚS-5  Zawodzie,  

ul. Czecha 2                     

 tel. 32 354-22-59, e-mail: ss5@mops.katowice.pl 

Specjalistyczne Kluby Młodzieżowe:                    

 SKM-1  Brynów,  

ul. Orkana 7 a               

 tel. 32 205-84-64, e-mail: ss1@mops.katowice.pl 

 SKM-2  Szopienice,  

ul. Krakowska 138  

tel. 32 204-88-68, e-mail: skm@mops.katowice.pl 

 SKM-3  Zawodzie,  

ul. Czecha 2                 

tel. 32 354-22-59, e-mail:  ss5@mops.katowice.pl  

DALSZE INFORMACJE 



 zapewnia dzieciom schronienie  
od poniedziałku do piątku w godzinach 

 popołudniowych 

 prowadzi na rzecz dzieci  
i młodzieży pracę wychowawczą,  
opiekuńczą, socjalną  

i psychokorekcyjną 

 pomaga w rozwijaniu  

zainteresowań i zdolności dzieci 

 pomaga w przezwyciężaniu  

problemów w nauce 

 zapewnia dzieciom posiłek 

(podwieczorek i kolację)  

 wspólnie z pracownikiem socjalnym  
prowadzi pracę  z rodziną poradnic-

two, konsultacje, interwencje 
 

Kadrę Świetlic i Klubów stanowią  
pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy  
i instruktorzy terapii zajęciowej,  
przeszkoleni m.in. z zakresu pracy  
systemowej z rodziną, profilaktyki  
uzależnień, na bieżąco superwizujący 

swoją pracę.  

To miejsca gdzie udziela się pomocy  
- dzieciom - uczniom szkół podsta-
wowych,  
-  młodzieży - uczniom gimnazjum 

oraz szkół ponadgimnazjalnych,  

z rodzin mających trudności opie-

kuńczo -wychowawcze,  

a w szczególności: 

 zagrożonych patologią społeczną 

 nie radzących sobie z zachowania-
mi asocjalnymi dzieci 

 nie radzących sobie z problemami 
w realizacji obowiązku szkolnego 
dzieci  

 nie mogących zapewnić dzieciom 
należytej opieki w godzinach po-
południowych 

Większość wychowanków Klubu 
Młodzieżowego to absolwenci 

Świetlic Specjalistycznych. 

Specjalistyczne Świetlice  

i Kluby Młodzieżowe MOPS 

Podstawowe zadania jakie realizuje 

Świetlica: 

Podstawowe zadania jakie realizuje 

Klub Młodzieżowy: 

 jest dla młodzieży alternatywnym 
miejscem spędzania czasu organizu-
jąc zajęcia od poniedziałku do piąt-

ku w godzinach popołudniowych 

 prowadzi z młodzieżą pracę  
wychowawczą, socjalną  

i psychokorekcyjną 

 przygotowuje wychowanków  
do samodzielnego, dorosłego życia  
poprzez kształtowanie niezbędnych 
umiejętności społecznych, poczucia 
odpowiedzialności za własne  
postępowanie oraz umiejętności  

planowania własnej drogi życiowej 

 pomaga w rozwijaniu zainteresowań 

i zdolności młodzieży 

 pomaga w przezwyciężaniu  
problemów w realizacji obowiązku 

szkolnego 

 zapewnia wychowankom posiłek 

(kolację i podwieczorek) 

 wspólnie z pracownikiem socjalnym 
prowadzi pracę  z rodzinami  
wychowanków poradnictwo,  

konsultacje, interwencje 


