Notatka służbowa ze spotkania Zespołu Doradczego d/s osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym osób uzależnionych, w dniu 12.06.2015

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na
terenie Miasta Katowice:
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Katowice
- Chrześcijańska Organizacja Charytatywna TABITA
- Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”
- Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Jędruś”
a także przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Wydziału
Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach.

Na wstępie spotkania Pani Jolanta Wolanin Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki
Społecznej przywitała zaproszonych gości oraz przedstawiła harmonogram spotkania.
Następnie omówiła plan pracy dotyczący konsultacji Programu współpracy miasta Katowice
z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Przedstawiciele organizacji nie zgłosili żadnych
uwag do Programu.
Pan Maciej Maciejewski Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych omówił Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Program Przeciwdziałania Narkomanii. Nie przewiduje się zmian w programie. Zadania
ustawowe nie uległy zmianie i są na bieżąco realizowane. Zgłaszanie uwag do programów jest
w trakcie i organizacje zostały zachęcone do kontaktu z Panem Maciejewskim.
Następnie Pani Jolanta Wolanin w ramach bieżącej współpracy przypomniała o terminie
składania sprawozdań półroczych – do dnia 15 lipca 2015r. Ponadto poinformowała
o wynikach rozstrzygniętego konkursu na realizację zadania „Działalność charytatywna” oraz
poinformowała, że w trakcie jest opiniowanie ofert złożonych w ramach konkursu na
organizację Dni Organizacji Pozarządowych.
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Jacek Marciniak Kierownik Sekcji
ds. Bezdomnych zabrał głos w sprawie bezdomności rodzin. Poinformował, że brak jest
placówek dla bezdomnych rodzin w Katowicach. Ponadto Pan Marciniak poinformował, że

kończy się program Asystent osoby bezdomnej, który miał na celu wsparcie osób
bezdomnych w readaptacji społecznej i zawodowej. W chwili obecnej trwają prace dotyczące
podsumowania projektu. Jednocześnie MOPS będzie dążył do kontynuacji programu Asystent
osoby bezdomnej.
Pan Marciniak omówił także pracę uliczną skierowaną do osób bezdomnych na zasadzie pracy
streetwork, która jest realizowana z dużym powodzeniem przez Towarzystwo Pomocy im.
Brata Alberta.
Pan Marian Stolecki z Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Dwójka” zwrócił
uwagę na problem uzależnienia od hazardu i dopalaczy, problem się pogłębia, a brak dla tych
osób ofert pomocowej. Pan Maciejewski poinformował, że pomoc dla osób uzależnionych od
dopalaczy jest realizowana w ramach programów profilaktycznych, natomiast uzależnienie od
hazardu nie podlega pod żadne zadanie w ramach realizacji programu.
Na zakończenie spotkania Pan Jacek Marciniak zobowiązał się do rozpowszechnienia akcji
informacyjnej dotyczącej pomocy osobom bezdomnych tj. wykaz noclegownii, jadłodajnii
oraz łaźni.
W dalszej kolejności Pani Jolanta Wolanin zakończyła spotkanie oraz podziękowała
uczestnikom za przybycie.

Notatkę sporządziła:
Gizela Przeor podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej

