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1
Prywatna Praktyka Psychoterapii 

Uzależnień- Andrzej Mzyk                                                                            

Przeprowadzanie badań  i sporządzanie opinii przez 

uprawnionych biegłych sądowych z zakresu 

orzecznictwa  w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu, osób kierowanych przez Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Katowicach

12 240,00 zł

Badania prowadzone są przez lekarza psychiatrę oraz specjalistę terapii uzależnień,  a następnie 

sporzadzana jest opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Miejską 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach.

2

YAQ projekt - PRACOWNIA 

PROFILAKTYKI 

ZINTEGROWANEJ Leszek Szawiński                        

Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej 

"Archipelag Skarbów" w Gimnazjum nr 15 w 

Katowicach

5 000,00 zł

Zadanie realizowane w gimnazjum, oparte na modelu profilaktyki zintegrowanej.  Zakres oddziaływania 

programu obejmuje profilaktykę korzystania z substancji psychoaktywnych, wychowanie ku miłości                        

i odpowiedzialności za swoją seksualność, profilaktykę ciąż nastolatek i profilaktykę HIV/AIDS, 

profilaktykę przemocy oraz cele  i efekty ogólnoprofilaktyczne, jak m.in. podwyższenie kompetencji                       

w zakresie zachowań asertywnych.
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Śląskie Stowarzyszenie                                 

AD VITAM DIGNAM 

Ośrodek Interwencji Kryzysowych dla 

Rodzin z Problemem Alkoholowym                                              

„Prowadzenie miejskiego telefonu zaufania oraz 

punktu informacyjno-konsultacyjnego wraz z 

poradnictwem z zakresu problemów alkoholowych i 

narkomanii oraz przemocy domowej dla 

mieszkańców Katowic” 

54 679,00 zł

W ramach Zadania prowadzone są następujące działania: porady w ramach telefonu zaufania pod 

numerem 32 256 92 78 w godz. 15.00- 7.00, porady psychologiczne,  porady  i rozmowy terapeutów 

dyżurnych  w ramach konsultacji terapeutycznych, porady prawnika.

4
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 

"KROPELKA" w Katowicach
"Zimowisko dla podopiecznych Stowarzyszenia" 6 620,00 zł

Zadanie -  „Zimowisko dla podopiecznych Stowarzyszenia”, przeznaczone było dla dzieci z rodzin 

wielodzietnych, dysfunkcyjnych, niepełnych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,                  

a także dla dzieci będących półsierotami - podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci 

„KROPELKA”.                         

5

Centrum Psychoedukacji Profilaktyki                

i Promocji Zdrowia CEPROZ - Teresa 

Adamczyk

Program terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci 

Alkoholików
10 010,00 zł

Zadanie prowadzone jest z grupą 15 osób -  studentów katowickich uczelni wyższych. Jego  celem jest 

dostarczenie wiedzy na temat choroby alkoholowej, ról i mechanizmów obronnych, wspóluzależnienia,                           

a także poprawa psychofizycznego funkcjonowania uczestników zadania oraz rozpoznanie i uwolnienie 

się od osobistych zranień z przeszłości.

6
Katowickie Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe "DWÓJKA"
"Obóz terapeutyczno-integracyjny ZAWOJA 2015" 34 984,80 zł

Obóz przeznaczony jest dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które przeszły podstawową 

terapię odwykową, osób z ich otoczenia, osób będących członkami Katowickiego Stowarzyszenia 

Trzeźwościowego „Dwójka”, bądź uczestniczących w jego zadaniach

7
Stowarzyszenie Klub Abstynenta 

"Powrót"

Szkolenie uczniów katowickich szkół w  XVI 

Regionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej 

Szkoły Liderów

2 900,00 zł

W ramach zadania uczniowie będą uczestniczyli w sesji szkoleniowej,  XIX Ponadregionalnym 

Mikołowskim Seminarium Trzeźwościowym na temat  „Jak  to jest  z uzależnieniem od środków 

psychoaktywnych? Nowe spojrzenie. Najnowsze  tendencje dotyczące rozwiązywania problemów 

uzależnień”, oraz jednodniowej Sesji Wyjazdowej do Parlamentu RP w Warszawie. 
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Fundacja „Światło Życie” Ośrodek 

Profilaktyczno-Szkoleniowym                             

im. ks. F. Blachnickiego

Przeprowadzenie szkolenia pn. „Kurs Wodzirejów 

Wesel i Zabaw Bezalkoholowych”
3 640,00 zł Szkolenie przeznaczone jest dla 14 nauczycieli katowickich placówek edukacyjnych.

Zestawienie podmiotów realizujących zadania podejmowane na rzecz mieszkańców miasta Katowice w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych w 2015 roku



9
Trzeźwościowe Stowarzyszenie 

Kulturalno-Turystyczne 

Udział mieszkańców miasta Katowice                       

w „XXIV  Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie 

Rodzin Abstynenckich – Tatry 2015”

28 000,00 zł
W ramach zadania w XXIV  Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich – Tatry 2015 

udział  weźmie 60 mieszkańców miasta Katowice. 

10 Centrum Psychiatrii w Katowicach 

„Oddział dzienny dla osób uzależnionych od 

alkoholu – podopiecznych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, ze znacznym upośledzeniem w 

funkcjonowaniu”

38 080,00 zł
Zadanie realizowane jest  w Centrum Psychiatrii Katowice – filia Katowice Ośrodek Terapii i 

Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach przy ulicy Korczaka 2. 
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YAQ projekt - PRACOWNIA 

PROFILAKTYKI 

ZINTEGROWANEJ Leszek Szawiński                        

Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej 

"Archipelag Skarbów" w Gimnazjum nr 16 w 

Katowicach

5 000,00 zł

Zadanie realizowane w gimnazjum, oparte na modelu profilaktyki zintegrowanej.  Zakres oddziaływania 

programu obejmuje profilaktykę korzystania z substancji psychoaktywnych, wychowanie ku miłości                        

i odpowiedzialności za swoją seksualność, profilaktykę ciąż nastolatek i profilaktykę HIV/AIDS, 

profilaktykę przemocy oraz cele  i efekty ogólnoprofilaktyczne, jak m.in. podwyższenie kompetencji                       

w zakresie zachowań asertywnych.

12
Profilaktyka-Edukacja – Maria 

Kołecka-Rusecka

Program  profilaktyki problemów alkoholowych 

„Korekta” dla młodzieży ze szkół  

ponadgimnazjalnych w mieście Katowice

9 000,00 zł

Zadanie ma na celu przede wszystkim obniżenie wśród uczniów tendencji do podejmowanych 

ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę rówieśniczą, a także odkłamanie 

stereotypowych zachowań i mitów alkoholowych.

13

Stowarzyszenie Śląskie Centrum 

Profilaktyki i Psychoterapii

Realizacja w katowickich szkołach programu zajęć 

edukacyjno- profilaktycznych, pt. „Marihuana – 

prawda i mity”, „Dopalacze –  stop”, „Narkotyki i 

nastolatki – jak rozmawiać z dzieckiem o 

marihuanie” 

29 000,00 zł
Zadanie przeznaczone jest dla młodzieży oraz rodziców, a jego głównym celem jest ukształtowanie 

prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących używania substancji psychoaktywnych.

14
Wspólnota Dobrego Pasterza

Realizacja zadania pn. „Obóz profilaktyczno-

terapeutyczny MIŁOŚĆ BEZ MARGINESU” 

przeznaczony dla dzieci, młodzieży i ich rodzin 

zagrożonych uzależnieniami.

5 600,00 zł
Zadanie przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 25 roku życia, oraz osób dorosłych 

zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.


