Notatka ze spotkania w dniu 11 października 2010 roku
W dniu 11 października 2010 roku w godzinach od 11.00 do 14.30, w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 odbyło się połączone spotkanie powołanego przez
Prezydenta Miasta Zespołu ds. rozwiązywania problemów uzależnień 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.
Spotkanie rozpoczęło przywitanie przez Panią Małgorzatę Moryń–Trzęsimiech- Naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej przybyłych gości oraz omówienie przebiegu spotkania. Następnie
każda z osób biorących udział w spotkaniu przedstawiła się oraz wskazała jaką organizację
pozarządową/instytucję reprezentuje.
Pani Naczelnik przypomniała zebranym osobom o trwających konsultacjach do „Programu
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok”, a także o możliwości
udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych w otwartych
konkursach ofert ogłaszanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. Każda
z przybyłych osób otrzymała formularz zgłoszenia do wspomnianej komisji.
Po przedstawieniu harmonogramu spotkania odbyła się dyskusja, którą rozpoczął Pan
Krzysztof Podlas z Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta podejmując kwestię osób żebrzących
na terenie miasta Katowice oraz przedstawiając cel i formę nowego projektu realizowanego przy
wsparciu Urzędu Miasta Katowice pod nazwą - Przeciwdziałanie żebractwu w mieście Katowice
„Pomagam mądrze” – jako element profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
Temat żebractwa podjął także Pan Jacek Marciniak kierownik Sekcji ds. Osób Bezdomnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwracając uwagę na częste zjawisko nieuzasadnionego
wydawania pieniędzy przez osoby żebrzące. Ważna jest zmiana postrzegania problemu żebractwa
i form pomocy kierowanych do osób żebrzących.
Pani Jolanta Fura z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii zwróciła uwagę na fakt
częstego odmawiania przez osoby żebrzące przyjęcia inne formy pomocy niż forma finansowego
wsparcia.
Kolejno głos zabrała Pani Liliana Krzywicka – kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach omawiając najważniejsze zapisy
nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Poruszony został temat Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz procedury niebieskiej karty. Pani Małgorzata Moryń–Trzęsimiech-

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej poinformowała zebrane osoby o etapie sprawy dotyczącej
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz o możliwości tworzenia oraz zadaniach grup
roboczych. Dla członków Zespołu przeprowadzone będzie również odpowiednie szkolenie.
Pan Andrzej Cichy z Chrześcijańskiej Organizacji Charytatywnej „Tabita” poruszył problem
przejęcia przez byłych właścicieli

budynku, w którym wydawana jest osobom bezdomnym

niezbędna odzież. Pani Jolanta Fura z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
opowiedziała o planach rozpoczęcia w 2011 roku nowego projektu kierowanego do osób
eksperymentujących z narkotykami.
Następnie Pan Maciej Maciejewski – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania
Problemów Uzależnień przybliżył zebranym osobom szczegóły realizowanego w mieście Katowice
programu „STOP dopalaczom”.
Spotkanie zakończyła Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki
Społecznej dziękując zebranym osobom za udział w spotkaniu oraz zapraszając przedstawicieli
organizacji pozarządowych na kolejne spotkanie.

