Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

10 lecie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w
Jaworznie
Nasz Ośrodek Interwencji Kryzysowej ma już 10 lat. Jesteśmy instytucją, która wspiera osoby w
sytuacjach doświadczania przez nich kryzysu psychologicznego. Przez te wszystkie lata staraliśmy
się jak najlepiej służyć mieszkańcom naszego miasta rozwijając naszą działalność, reagując na
wszelkie nowe zagrożenia pojawiające się w społeczności lokalnej. Tą okazję postanowiliśmy
uświetnić uroczystym Jubileuszem, na który zaprosiliśmy osobistości z terenu miasta na co dzień
wspierające naszą działalność lub z nami współpracujące.

Jubileusz odbył się 20.11.2018 roku w Domu Kultury im. Z. Kurdzielskiego w Jaworznie
– Szczakowej nieopodal naszej siedziby. Podczas uroczystej gali mieliśmy okazję podsumować 10
lat naszej działalności oraz złożyć podziękowania osobom, z którymi najczęściej wspólnie
pracujemy.
Oficjalnego otwarcia spotkania dokonała Dyrektor OIK, Barbara Obertyn, która podziękowała
wszystkim za przybycie i wspólne świętowanie ważnego dla Ośrodka Jubileuszu. W swoim
wystąpieniu podkreśliła rolę Ośrodka i pracy interwenta kryzysowego w społeczności lokalnej.
Ważnym elementem naszej uroczystości była możliwość złożenia oficjalnych podziękowań dla
władz miasta na ręce Zastępcy Prezydenta Pani Moniki Bryl i dotychczasowego Zastępcy
Prezydenta Pana Tadeusza Kaczmarka za wspieranie działalności Ośrodka oraz podziękowania za
interdyscyplinarne działania na ręce dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Czesława
Smalcerza, Komendanta Miejskiego Policji – inspektora Roberta Trzupka, Pani Małgorzaty Więcek –
Helbin Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pani Krystyny Bojęś – Kierownika Referatu Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi. Szczególne podziękowania otrzymali również funkcjonariusze
Policji, pracownicy socjalni, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 17, pedagog Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3, Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworznie oraz superwizor
pracy Ośrodka Pani Beata Birnbach.
Dalsza część spotkania poświęcona była podsumowaniu dotychczasowej działalności OIK. Wszyscy
przybyli na Jubileusz goście mieli okazję zobaczyć jak przebiegała działalność Ośrodka na
przestrzeni 10 lat. To, co dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej ważne i co wydarzyło się do tej pory
pozwoliły przybliżyć prezentacje. Podczas Jubileuszowych wystąpień nie brakło również życzeń,
gratulacji oraz wielu ciepłych i ważnych słów, płynących od zebranych licznie gości. Mieliśmy
również okazję do spotkań z osobami, które były pracownikami naszego Ośrodka.
Uwieńczeniem spotkania był urodzinowy tort, na który zaproszeni zostali wszyscy goście.
Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z pracownikami pragnie serdecznie podziękować
wszystkim szanownym gościom za przybycie i wspólne świętowanie Jubileuszu 10 lecia,
dziękujemy za Państwa wsparcie, życzliwość i zrozumienie dla naszej pracy na rzecz mieszkańców
Miasta Jaworzna.
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