Notatka ze spotkania
w dniu 2 czerwca 2009 roku

W dniu 2 czerwca 2009 roku o godz. 16.30, w sali nr 315 Urzędu Miasta Katowice przy
ul. Młyńskiej 4 odbyło się pierwsze spotkanie powołanego przez Prezydenta Miasta Katowice
Zespołu ds. rozwiązywania problemów uzaleŜnień oraz pomocy rodzinie w kryzysie
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta
Katowice, katowickich instytucji miejskich oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz
mieszkańców miasta Katowice.
Spotkanie Zespołu rozpoczęło się od powitania przybyłych osób przez Panią Krystyna Siejną –
Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice. Następnie Pani Prezydent przedstawiła ideę
powstania i cele powołanych przez Prezydenta Miasta Katowice Zespołów doradczych.
Jednocześnie Pani Prezydent podkreśliła waŜność wypracowania najlepszych metod i sposobów
pomocy mieszkańcom Katowic dotkniętym problemem uzaleŜnień a przede wszystkim ich
rodzinom.
Pani Małgorzata Moryń – Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej przywitała
imiennie kaŜdego z zaproszonych gości a następnie dokonała prezentacji działań podejmowanych
przez miasto Katowice w zakresie rozwiązywania problemów uzaleŜnień oraz pomocy rodzinie
w kryzysie i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Po dokonanej prezentacji odbyła się dyskusja.
KaŜdy z zaproszonych gości opowiedział o zakresie podejmowanych działań przez organizację,
którą reprezentuje oraz spostrzeŜeniach jakie przynosi kaŜdy dzień pracy. Wszyscy zgodnie
stwierdzili, Ŝe bardzo waŜna jest współpraca pomiędzy Urzędu Miasta Katowice, katowickimi
instytucjami miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców
miasta Katowice. Szczególnie waŜne jest wskazanie osobom uzaleŜnionym i ich najbliŜszym, Ŝe nie
są pozostawieni sami sobie, lecz mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony wykwalifikowanych
osób.
W czasie trwania spotkania poruszono temat rewitalizacji dzielnicy ZałęŜe. Jak zauwaŜono w tym
roku szczególnie duŜy nacisk został połoŜony na pomoc mieszkańcom dzielnicy ZałęŜe. Szereg
organizacji, w tym takŜe Kościół pw. Św. Józefa włączyło się w odbudowę dobrego wizerunku
wspomnianej dzielnicy. Za tym przykładem postanowiono zadziałać takŜe w dzielnicy Szopienice.
W chwili obecnej poszukiwani są streetworkerzy, którzy podjęliby się pracy z dziećmi i młodzieŜą
z tej dzielnicy zagroŜononymi wykluczeniem społecznym. Dobrym pomysłem jest takŜe włączenie
się Miejskiego Domu Kultury w organizacje czasu wolnego nie tylko najmłodszych, ale takŜe
osobom dorosłym, które chciałyby zająć się czymś interesującym w wolnym czasie, lecz nie

wiedzą gdzie się w tej sprawie udać.
W sprawie dzielnicy Szopienice w Wydziale Polityki Społecznej planowane jest w dniu 4 czerwca
b.r. spotkanie, na które takŜe zostali zaproszeni uczestnicy zespołu ds. rozwiązywania problemów
uzaleŜnień oraz pomocy rodzinie w kryzysie i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Spotkanie zakończyła refleksja - aby wszyscy, którzy działają na rzecz osób dotkniętych
problemem uzaleŜnień i ich rodzin, traktowali siebie jako partnerów a nie konkurencję, poniewaŜ
tylko wówczas będzie moŜna się wzajemnie uzupełniać i naprawdę pomagać tym którzy najbardziej
tego potrzebują.

Lp. Imię I Nazwisko

Nazwa Organizacji

1 Krystyna S iejna

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

2 Małgorzata Moryń -Trzęsimiech

Wydział Polityki S połecznej - Urząd Miasta Katowice

3 Maciej Maciejewski

Wydział Polityki S połecznej - Urząd Miasta Katowice

4 Dobrosława Czechowska

Wydział Polityki S połecznej - Urząd Miasta Katowice

5 Agata Nowakowska

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS

6 Barbara Rosa-Fułat

Centrum Pomocy dla osób UzaleŜnionych i ich Rodzin

7 Ewa Bromboszcz

Miejski Ośrodek Pomocy S połecznej

8 Krystyna Niemiec

Ś ląskie S towarzyszenie „Ad Vitam Dignam”

9 Jolanta Fura

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

10 Marian S tolecki

Katowickie S towarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”

11 Renata S tolecka

Katowickie S towarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”

12 Zyta Palka

Ś wietlica Ś rodowiskowo Profilaktyczno-Wychowawcza im.
Ś w. Brata Alberta przy Parafii Ś w. Barbary

13 Jerzy Ś wiądrowski

Trzeźwościowe S towarzyszenie Kulturalno-Turystyczne

14 Zofia Czekała

Wspólnota Dobrego Pasterza

15 Jacek Matter

Kościół Adwentystów Dnia S iódmego

16 S tanisław Kogut

Katowickie S towarzyszenie Trzeźwościowe „Jędruś”

17 ks. Adam S kutela

Fundacja Ś wiatło-śycie

18 Justyna Czeszyńska

Fundacja Ś wiatło-śycie

