W dniu 14 kwietnia 2010 roku w godzinach od 16.00 do 18.20, w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 70 odbyło się połączone spotkanie powołanego
przez Prezydenta Miasta Zespołu ds. rozwiązywania problemów uzaleŜnień oraz pomocy
rodzinie w kryzysie i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zespołu doradczego ds. pomocy
osobom bezdomnym oraz Zespołu doradczego ds. pomocy rodzinie z problemem bezrobocia,
w którym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, katowickich instytucji
miejskich oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta
Katowice.
Lista uczestników spotkania:
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
ps@um.katowice.pl

Maciej Maciejewski - Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień
maciej.maciejewski@um.katowice.pl

Dobrosława Czechowska - Podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej
dobroslawa.czechowska@um.katowice.pl
Gizela Przeor - Podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej
gizela.przeor@katowice.eu

Ewa Bromboszcz
Andrzej Górak
Agata Mryc
Jacek Marciniak
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kancelaria@mops.katowice.pl

Hanna Wasilewska - Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Katowicach oikmops@um.katowice.pl

Grzegorz Bielawski - Fundacja Pomocy „Nowy Świat” nowyswiat@o2.pl
Monika Bajka - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy „Dom Aniołów StróŜów”
anioly@anioly24.pl
Jolanta Fura - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii tzn.katowice@neostrada.pl
Marian Nowak, Barbara Skrzypczak Stolecka - Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe
„Dwójka” dwojka@vp.pl
Dietmar Brehmer, Dawid Brehmer - Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne
gtch.katowice@o2.pl
Krystyna Niemiec - Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam”
Marta Pałasz - „Wspólnota Dobrego Pasterza” wspolnota@dobregopasterza.pl
Magdalena Lasota, Andrzej Łopata - „Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej
Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom” magdalena@katowice.opoka.org.pl
Hanna Puszczewicz - Świetlica „EKIPA” Parafia Ewangelicko-Augsburska
szopienice@luteranie.pl
Krzysztof Podlas - Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta tpbakat@interia.pl
ElŜbieta Kryniewska - Polski Komitet Pomocy Społecznej pkps.katowice@interia.pl
Andrzej Cichy - Chrześcijańska Organizacja Charytatywna Tabita
cichyamado@poczta.onet.pl
BoŜena Polak - Parafia Ewangelicko – Augsburska Katowice@luteranie.pl
Ewelina Babczyńska - Rzymsko-Katolicka Parafia NPNMP parafia@mariacki.wiara.org.pl
Sr. M.Disimas MC, Sr. M.Kamila John MC - Siostry Misjonarki Miłości

Spotkanie rozpoczęło przywitanie przez Panią Małgorzatę Moryń–Trzęsimiech- Naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej przybyłych gości oraz omówienie przebiegu spotkania.
Po powitaniu kaŜda z osób biorących udział w spotkaniu przedstawiła się oraz powiedziała
jaką organizację pozarządową/instytucję reprezentuje.

Kolejno nastąpiło omówienie tematów zaproponowanych przez przedstawicieli organizacji
pozarządowych w pismach przesłanych do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Katowice, a mianowicie:
•

bieŜąca współpraca pomiędzy Urzędem Miasta, Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Katowicach oraz organizacjami pozarządowymi

•

Omówienie organizacji pikniku organizacji pozarządowych

•

Bezdomność – alkoholizm

•

Opracowanie

strategii

dotyczącej

osób

przebywających

w

miejscach

niezamieszkalnych
•

Zasiłki i bony Ŝywnościowe przekazywane podopiecznym

•

Realizacja pomocy, aby nie zaszkodzić (powrót do normalnego Ŝycia)

•

specyfika organizacji pomocowych na rzecz rodziny

•

integracja stowarzyszeń pomocowych wraz z wymianą materiałów i ulotek
informacyjnych

•

formy pomocy dla sprawców przemocy, dzieci z rodzin dotkniętych problemem
uzaleŜnienia od alkoholu będących ofiarami przemocy, młodocianych uzaleŜnionych,
kobiet uzaleŜnionych, uzaleŜnionych z długoletnią abstynencją

•

pomoc osobom uzaleŜnionym od hazardu
Po przedstawieniu harmonogramu spotkania rozpoczęła się dyskusja, którą rozpoczęła

Pani ElŜbieta Kryniewicz z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Wypowiedź dotyczyła
form pomocy oferowanej osobom bezdomnych przez reprezentowaną instytucję. Do dyskusji
włączył się Pan Krzysztof Podlas z Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta oraz Pan Dietmar
Brehmer z Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego podejmując kwestię osób
bezdomnych dotkniętych problemem uzaleŜnienia od alkoholu. Pani Małgorzata MoryńTrzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej przedstawiła krótko procedurę
zobowiązania do leczenia odwykowe zachęcając jednocześnie zebrane osoby do korzystania z
tej procedury w stosunku do osób będących podopiecznymi organizacji reprezentowanych
przez zgromadzone na spotkaniu osoby.
Następnie Pani Jolanta Fura z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, krótko
przedstawiła charakterystykę organizacji , którą reprezentuje oraz omówiła, jak waŜne jest
poszukiwanie róŜnych form pomocy przez osoby współuzaleŜnione.

Kolejno głos zabrała Siostra Disimas z Zakonu Sióstr Misjonarek Miłości zwracając uwagę
na trudności spotykające osoby, które ukończyły leczenie odwykowe i pozostają bez dalszej
opieki. Pani Krystyna Niemiec ze Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” wyjaśniła,
iŜ placówki medyczne nie pozostawiają pacjentów bez opieki. KaŜda osoba, która ukończyła
leczenie stacjonarne trwające 6 tygodni kierowana jest do grup wsparcia lub grupy
pogłębionej terapii. Są teŜ Towarzystwa Trzeźwościowe, które wspierają osoby kończące
leczenie odwykowe. Pan Jacek Marciniak kierownik Sekcji ds. Osób Bezdomnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach równieŜ podkreślił, iŜ osoby
bezdomne nie są pozostawione bez opieki, po ukończeniu przez nie leczenia odwykowego.
Funkcjonuje 3-stopniowy Program Wychodzenia z Bezdomności, który obejmuje osoby,
które ukończyły wspomniane leczenie. Osoby te kierowane są do specjalistycznych
ośrodków, które udzielają Im wsparcia w utrzymaniu abstynencji oraz do specjalnie
wynajętych mieszkań. Funkcjonuje równieŜ Indywidualny Program Wychodzenia z
Bezdomności. W pomocy osobom bezdomnych uzaleŜnionym od alkoholu waŜna jest
współpraca organizacji pozarządowych oraz placówek leczniczych, poniewaŜ róŜnorodność
form współpracy pozwala dotrzeć we właściwy sposób do danej osoby. Siostra Disimas z
Zakonu Sióstr Misjonarek Miłości zwróciła uwagę, iŜ bardzo waŜne w terapii uzaleŜnień jest
odniesienie się do spraw duchowych leczonych osób. Pan Dietmar Brehmer z Górnośląskiego
Towarzystwa Charytatywnego stwierdził, Ŝe czasami bardzo trudno jest poruszać kwestie
religijnie w kontaktach z osobami bezdomnymi, które są bezsilne własną sytuacją. Potrzebna
byłaby wówczas pomoc terapeuty, osoby bezdomnej, która wyszła z bezdomności i
uzaleŜnienia, i mogłaby w środowisku osób bezdomnych prowadzić terapię. Pani Krystyna
Niemiec ze Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” zaoferowała w tej kwestii pomoc
członków Stowarzyszenia. RównieŜ Pan Jacek Marciniak kierownik Sekcji ds. Osób
Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach zaproponował pomoc
konsultanta Ośrodka, który mógłby spotykać się z podopiecznymi Górnośląskie Towarzystwa
Charytatywnego i prowadzić z nimi terapię.
Następnie Pani Monika Bajka ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy „Dom
Aniołów StróŜów” opowiedziała o potrzebie wyjścia z pomocą do drugiego człowieka, o
programie indywidualnej asysty i towarzyszeniu potrzebującej osobie podczas Jej całej drogi
do zerwania z nałogiem. Pani Barbara Skrzypczak –Stolecka z Katowickiego Stowarzyszenia
Trzeźwościowego „Dwójka” wskazała, iŜ najbardziej pozytywnie wpływa na osobę
uzaleŜnioną świadectwo osób, które wyszły z uzaleŜnienia. Pan Dietmar Brehmer z

Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego zaznaczył, iŜ niezaleŜnie jak osoba się
zachowuje nie naleŜy Jej pozostawiać bez pomocy. Pan Krzysztof Podlas z Towarzystwa
Pomocy im. Brata Alberta zwrócił uwagę na problem osób bezdomnych przebywających w
miejscach niezamieszkanych, w których panują warunki zagraŜające Ŝyciu. Tam takŜe naleŜy
dotrzeć i pomóc, poniewaŜ osoby, które tam się spotyka często chcą przybyć do Noclegowni,
gdzie jest ciepło, moŜna, wykąpać się i otrzymać posiłek oraz ubranie. W sprawie potrzeb
duchowych naleŜy natomiast zwrócić uwagę na wspaniałą współpracę z klerykami z
Seminarium Duchownego w Katowicach.
Następnie Pani Marta Pałasz ze „Wspólnoty Dobrego Pasterza” przybliŜyła zebranym
osobom specyfikę działań reprezentowanego Stowarzyszenia. Pani Marta Pałasz podkreśliła,
iŜ bardzo waŜne jest ciągłe towarzyszeniem człowiekowi zmagającemu się z problemem
bezdomności lub uzaleŜnienia. WaŜne jest równieŜ dotarcie do tych osób, aby nie czuły się
opuszczone. NaleŜałoby zastanowić się nad stworzeniem informatora dla osób potrzebujących
pomocy.
Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej zwróciła
uwagę na fakt rozdysponowania wśród instytucji i organizacji plakatów oraz ulotek z
miejscami pomocy dla osób uzaleŜnionych a takŜe o stronie internetowej, na której takŜe
podane są te miejsca. Osoby zainteresowane plakatami oraz ulotkami zostały zaproszone po
ich odbiór do siedziby Wydziału Polityki Społecznej.
W trakcie spotkania poruszona została takŜe kwestia osób bezdomnych spoza miasta
Katowice oraz prób udzielenia im pomocy. Pan Grzegorz Bielawski z Fundacji Pomocy
„Nowy Świat” zwrócił natomiast uwagę na potrzebę indywidualizacji form pracy z osobami
potrzebującymi pomocy.
Pani Magdalena Lasota oraz Pan Andrzej Łopata ze Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej
Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom przybliŜyli zebranym osobom problem handlu
ludźmi oraz zmuszania do prostytucji. Stowarzyszenie prowadzi wykłady i tworzy programy
dla młodzieŜy dotyczące tej kwestii.
Pan Marian Stolecki z Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Dwójka’ poruszył
problem uzaleŜnienia od hazardu, natomiast Pani Hanna Wasilewska z Ośrodka Interwencji

Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opowiedziała o istnieniu grupy
psychoedukacyjnej dla sprawców przemocy i osób mających problemy z agresją.
Następnie Pan Maciej Maciejewski – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania
Problemów UzaleŜnień

przypomniał

zebranym

osobom

o

konieczności

składania

comiesięcznych sprawozdań z realizacji umów, gdyŜ sprawozdania te pozwalają w pewien
sposób monitorować sytuację dotycząca problematyki uzaleŜnień w mieście Katowice.
Spotkanie zakończyła Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech Naczelnik Wydziału
Polityki Społecznej omawiając piknik organizacji pozarządowych oraz planowane szkolenia
dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta
Katowice. PrzybliŜona została równieŜ kwestia powstania w ramach Wydziału Polityki
Społecznej Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości. Pani Naczelnik podziękowała
zebranym osobom za udział w spotkaniu, podziękowała za owocną dyskusję oraz zaprosiła
przedstawicieli organizacji pozarządowych na kolejne spotkanie

