
 

Notatka ze spotkania w dniu 19 października 2012 roku  

W dniu 19 października 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Katowice przy             

ul. Młyńskiej 4 odbyło się spotkanie powołanego przez Prezydenta Miasta Zespołu ds. osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych, w którym wzięli udział 

przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, katowickich instytucji miejskich oraz organizacji 

pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Katowice. 

Spotkanie rozpoczęło przywitanie przez Panią Małgorzatę Moryń–Trzęsimiech- Naczelnik 

Wydziału Polityki Społecznej przybyłych gości oraz przedstawienie tematów do poruszenia                 

na posiedzeniu wspomnianego zespołu, a mianowicie: 

1) konsultacja projektów zadań do realizacji w 2013 roku w ramach "Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 2013 rok" 

2) przygotowania do zimy w ramach pomocy osobom bezdomnym 

3) sprawy bieżące: 

- tematy szkoleń dla organizacji w ramach Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości. 

Pani Małgorzata Moryń–Trzęsimiech- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej szeroko 

omówiła obszary i kierunki działania, liderów-koordynatorów, planowane działania i programy 

kierunkowe oraz podmioty współpracujące w ramach realizacji w roku 2013 ,,Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 

2013” (  pkt. II oraz VI), a następnie poprosiła zebranych członków organizacji pozarządowych                

o zgłaszanie ewentualnych uwag. 

 Pan Andrzej Cichy reprezentujący Chrześcijańską Organizację Charytatywną TABITA zadał 

pytanie na temat liczby osób korzystających z pomocy społecznej oraz uzależnionych od alkoholu. 

 Pani Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej odpowiedziała, iż liczba osób korzystających                     

z pomocy społecznej nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do lat ubiegłych.  

    Pan Maciej Maciejewski – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień omówił kwestię zobowiązania do leczenia odwykowego. Jak zauważył liczba wniosków 

o zobowiązanie do leczenia odwykowego utrzymuje się na poziome lat ubiegłych. Aktualnie 

częstszym zjawiskiem jest regularne, lecz nie intensywne picie, co powoduje, iż skutki picia 

alkoholu są odroczone w czasie. W ostatnim czasie zauważono jednak większą liczbę przyjęć               

do Izby Wytrzeźwień, co może być związane z przyjazdami młodych osób do Katowic w celu 

spędzenia czasu na dużych imprezach. Pani Barbara Rosa – Fułat reprezentująca Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdziła, iż zwiększona liczba 

odwiezień do Izby Wytrzeźwień może się również łączyć z Procedurą Niebieskie Karty.  



     Następnie poruszona została kwestia problemu narkomanii w mieście Katowice.                      

Pani Barbara Rosa-Fułat zwróciła uwagę na fakt, iż obecnie zdarza się, iż narkotyki pod różnymi 

postaciami nazywane są suplementami diety. Kolejna kwestia odnosząca się do "Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 

2013 rok" dotyczyła Programu profilaktyki społecznej ,,MOPSIK” adresowanego do dzieci                    

w wieku 5 – 9 lat.  Pani Ewa Bromboszcz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej omówiła założenia programu „MOPSIK”, a także przedstawiła jego historię                      

oraz główne cele. Pani Małgorzata Moryń – Trzęsimiech- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 

przypomniała, iż programem objęte są w szczególności dzieci zagrożone wykluczeniem 

społecznym. Pan Andrzej Cichy reprezentujący Chrześcijańską Organizację Charytatywną TABITA 

zapytał o stopień zaangażowania szkół w realizację programów profilaktycznych.                               

Pan Maciej Maciejewski odpowiedział, iż obecnie bardzo często odbywają się spotkania 

psychologów i pedagogów szkolnych podczas których opracowywane są programy profilaktyczne 

realizowane w szkołach. Zajęciami objęci są wszyscy uczniowie, jednakże na różnym poziomie co 

związane jest z wiekiem uczniów. Pani Ewa Bromboszcz zwróciła uwagę na fakt, iż istnieje 

platforma współpracy między pracownikami socjalnymi a pedagogami szkolnymi. Pedagodzy biorą 

także udział w posiedzeniach Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Do „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na 2013 rok" nie zgłoszono żadnych uwag. Program został szeroko omówiony, 

udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez członków organizacji pozarządowych,             

a dotyczące wspomnianego programu.  

Następnie przedstawiono kolejny temat, a mianowicie przygotowania do zimy w ramach 

pomocy osobom bezdomnym. Pan Jacek Marciniak -  kierownik sekcji ds. osób bezdomnych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opowiedział zebranym osobom o procedurze 

postępowania w przypadku osób bezdomnych, a także przedstawił ulotki i plakaty kierowane do 

osób zainteresowanych wspomnianym obszarem. 

Pan Dawid Brehmer będący przedstawicielem Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego 

omówił przygotowania do zimy reprezentowanej organizacji. Jak zaznaczył od listopada planowane 

jest wydawanie dodatkowego posiłku w godzinach od 11.00 do 13.00. W okresie silnych mrozów 

stołówka czynna będzie również w ciągu dnia. 

Pani Małgorzata Moryn Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej przypomniała 

zebranym osobom, że Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości jest zainteresowany prowadzeniem 

szkoleń dla organizacji pozarządowych i propozycje szkoleń należy zgłaszać drogą e-mailową             

do Wydziału Polityki Społecznej, a następnie zakończyła spotkanie dziękując zebranym osobom            

za udział w nim oraz zapraszając przedstawicieli organizacji pozarządowych na kolejne spotkanie. 

 


