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W odpowiedzi na zapytanie Radnego Tomasza Ma śnicy zadane ustnie na Komisji Edukacji w dniu 
14.10.2015 roku, w zakresie dzia łań  jakie zostały podjęte przez Wydzia ł  Edukacji maj ące na celu 
zaproponowanie dyrektorom nadzorowanych jednostek o światowych instytucji, organizacji pozarządowej, 
która bezpłatnie przeprowadza łaby prelekcje w zakresie profilaktyki antydopalaczowej, informuj ę  co 
następuje. 

Po nawiązaniu kontaktu z Pe łnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych i Wydziałem 
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice okazuje si ę , że nie ma konieczno ści uruchamiania przez Wydzia ł  
Edukacji kolejnych działań  w tym zakresie, gdy ż  takie instytucje jak Komenda Miejska Policji w Katowicach, 
Państwowa Inspekcja Sanitarna w Katowicach we wspó łpracy z Kuratorem O światy oraz Wydzia ł  Polityki 
Społecznej UM Katowice skierowali ju ż  odpowiednie działania do dzieci, m łodzieży i rodziców katowickich 
jednostek oświatowych. 

Wydział  Edukacji aktywnie uczestniczy ł  w przekazywaniu informacji pomi ędzy w/w instytucjami 
a jednostkami o światowymi. 

Na konferencjach organizowanych przez Wydzia ł  Edukacji dla dyrektorów szkó ł, Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Rozwi ązywani Problemów Uzale żnień  poinformował  dyrektorów, że ramach Miejskiego 
Programu Przeciwdzia łania Narkomani na 2015 rok, Stowarzyszenie śląskie Centrum Profilaktyki 
i Psychoterapii w Katowicach realizuje programy edukacyjno- profilaktyczne dla uczniów i rodziców 
katowickich jednostek, zach ęcaj ąc do skorzystania z oferty. 

Po sporządzeniu całościowego sprawozdania za rok 2015, dotycz ącego przeprowadzonych 
programów profilaktycznych dla dzieci, m łodzieży i rodziców w katowickich jednostkach o światowych 
w zakresie używania substancji psychoaktywnych wynika, że z takich programach profilaktycznych jak 
„Marihuana - prawdy i mity" oraz „Dopalacze - STOP" realizowanych przez w/w Stowarzyszenie 
skorzysta ło 7 595 uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 295 edycjach zajęć . 

Z programu edukacyjno-profilaktycznego „Narkotyki i Nastolatki - jak rozmawiać  z dziećmi 
o marihuanie" skierowanego do rodziców zrealizowanego w 2015 roku przez Stowarzyszenie ś ląskie 
Centrum Profilaktyki i Psychoterapii skorzysta ło 1103 rodziców uczniów katowickich szkó ł  gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych podczas 20 edycji zaj ęć . 
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Do wiadomości; 
Tomasz ~nica - Radny Rady Miasta Katowice. 
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