
 

Notatka ze spotkania w dniu 23 czerwca 2016 roku  

 W dniu 23 czerwca 2016 roku w siedzibie Wspólnoty Dobrego Pasterza - Klubie 

Wysoki Zamek w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 96a odbyło się spotkanie 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 Pana Macieja Maciejewskiego - Pełnomocnika 

Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień przybyłych osób, a następnie 

omówienie harmonogramu spotkania. 

W związku z faktem, iż w spotkaniu wzięły udział osoby, które dotychczas nie 

uczestniczyły w spotkaniach wspomnianego Zespołu – Pan Maciej Maciejewski 

zaproponował, aby każdy z uczestników spotkania przedstawił się i krótko omówił specyfikę 

pracy Organizacji, którą reprezentuje. 

Pani Maria Marszałek oraz Pani Małgorzata Wołkiewicz-Tomaszewska reprezentujące 

Kościół Zielonoświątkowy Betania w Katowicach przedstawiły zebranym osobom ideę 

„Tygodnia pozytywnych inicjatyw”.  W ramach wspomnianego tygodnia planowane jest 

zorganizowanie półkolonii dla dzieci z dzielnicy Katowice-Załęże, a także wsparcie pomocą 

konkretnej osoby lub rodziny poprzez np. wyremontowanie mieszkania. Pani Maria 

Marszałek zaprosiła zgromadzonych członków organizacji pozarządowych do nawiązania 

współpracy z Kościołem Zielonoświątkowym Betania, co z pewnością pozwoli na dotarcie                

do najbardziej potrzebujących mieszkańców dzielnicy. 

Równocześnie Pani Maria Marszałek zapewniła o przesłaniu szczegółowych informacji                       

na temat prowadzonych działań na adres e-mailowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                         

oraz wskazanego pracownika Urzędu Miasta Katowice. 

Po zakończeniu dyskusji na temat „Tygodnia pozytywnych inicjatyw” głos zabrała Pani 

Wioletta Iwanicka-Richter reprezentująca Wspólnotę Dobrego Pasterza Klub Wysoki Zamek.                   

Pani Wioletta przedstawiła ideę działalności Klubu Wysoki Zamek oraz opowiedziała o historii                         

i celach pracy w ramach Klubu. Równocześnie zaznaczone zostało, że dzięki współpracy                    

z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności z Polskim Towarzystwem 



Zapobiegania Narkomanii, osoby zgłaszające się do Klubu mogą zostać objęte szerszą pomocą 

i wsparciem. 

Kolejno głos zabrał Pan Stanisław Kobier (Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe 

„Jędruś”) wskazując, iż Katowice przodują w działalności z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom.  Pan Marian Stolecki (Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”) 

podkreślił, iż jest to  w szczególności dostrzegane w kwestii rehabilitacji osób uzależnionych, 

gdzie wsparcie jest niezbędne, ale niestety w niektórych gminach problem ten jest 

niezauważalny. Istotne jest to, że zarówno Urząd Miasta Katowice, jak i Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Katowicach zawsze chętnie nawiązują współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, jako partnerami w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

Spotkanie zakończył Pan Maciej Maciejewski dziękując przybyłym osobom za czynne 

uczestnictwo w spotkaniu oraz wniesienie wielu cennych uwag do realizowanych zadań. 


