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Notatka ze spotkania  

połączonych Zespołów doradczych: Zespołu ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

Zespołu ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych  

w dniu 9 maja 2014 roku. 

 

 W dniu 9 maja 2014 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Katowice odbyło się kolejne już 

spotkanie połączonych Zespołów doradczych: Zespołu ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i  Zespołu ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

w tym osób uzależnionych w którym udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, 

przedstawiciele katowickich instytucji miejskich oraz przedstawiciele katowickich organizacji 

pozarządowych. 

Ze strony Urzędu Miasta Katowice w Zespole udział wzięli : 

1) Pani Małgorzata Moryń - Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 

2) Pan Maciej Maciejewski – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień  

3) Pani Dobrosława Czechowska – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej 

4) Pani Małgorzata Glinka – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej 

5) Gizela Przeor - Podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej 

6) Pani Anna Szczęch – Podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej 

 

Ze strony katowickich instytucji miejskich udział wzięli: 

1) Pan Andrzej Górak – Kierownik Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i 

Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 

2) Pan Jacek Marciniak – Kierownik Sekcji ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach 

3) Pani Anna Michalska – Kierownik Działu ds. Rodzin i Poradnictwa Specjalistycznego 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 

4) Pani Barbara Rosa - Fułat – Konsultant - koordynator w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 

 

Ze strony katowickich organizacji pozarządowych i organizacji kościelnych udział wzięli: 

1) Pani Ewelina Babczyńska – Rzymsko – Katolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny 

2) Pan Dawid Brehmer – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne 
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3) Pan Dietmar Brehmer – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne 

4) Pani Jolanta Fura – Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 

5) Pan Andrzej Idziaszek - Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Jędruś” 

6) Pani Magdalena Kaźmierczak – Świetlica Środowiskowa św. Brata Alberta - Ośrodek św. 

Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej 

7) Pan Stanisław Kobier – Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Jędruś” 

8) Pan Tomasz Kołodziejczyk – Stowarzyszenie „Tęczówka” 

9) Pani Barbara Markowska – Rzymsko-Katolicka Parafia św. Anny 

10) Pani Krystyna Niemiec – Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam”  

11) Pani Aneta Pisz - Katolicka Fundacja Dzieciom 

12) Pan Eugeniusz Poloczek – Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne 

13) Pani Izabela Przywarka – Towarzystwo im. Brata Alberta Koło w Katowicach 

14) Pani Monika Rejdych – Świetlica Środowiskowa NIKISZ, Polskie Towarzystwo Kulturalne 

15) Pan Maciej Smykowski – Fundacja „Piaskowy Smok”, Zieloni 2004 

16) Pan Krzysztof Śnioszek – Stowarzyszenie „Szansa dla każdego” 

17) Pani Elżbieta Szalonek – Świetlica Środowiskowa im. św. Wojciecha Ośrodek św. Jacka 

Caritas Archidiecezji Katowickiej 

18) Pani Agnieszka Zyzak – Katolicka Fundacja Dzieciom 

 

Zespół rozpoczęła Pani Małgorzata Moryń - Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału Polityki 

Społecznej powitaniem zebranych oraz przedstawieniem harmonogramu spotkania, który 

przedstawiał się następująco: 

1) Omówienie na podstawie tegorocznych Programów  projektów zadań do realizacji w 2015 

roku w ramach: 

a) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

b) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

c) Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi  

2) Omówienie koncepcji Pikniku Rodzinnego pn. „Ekoodpowiedzialni” organizowanego przez 

miasto Katowice na Dolinie Trzech Stawów w dniach 14 – 15 czerwca 2014 r. oraz udziału 

w nim organizacji pozarządowych  

3) Omówienie głównych założeń projektu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 

wprowadzającego w życie Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny  

4) Omówienie kampanii rodzicielstwa zastępczego w mieście Katowice  

5) Wolne wnioski. 

6) Zakończenie spotkania. 
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Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pan Maciej 

Maciejewski wprowadził temat projektów programów na rok 2015:  Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii, zaznaczając jednocześnie, że omówi je łącznie z uwagi na fakt, że 

wiele założeń obu Programów jest zbieżna. Poinformował o możliwości zgłaszania uwag do 

Programów na rok 2015 poprzez Platformę Konsultacji Społecznych na stronie: www.katowice.eu. 

lub na adres mailowy maciej.maciejewski@katowice.eu lub dobroslawa.czechowska@katowice.eu.  

Zaznaczył, że wszelkie sugestie i uwagi można zgłaszać również podczas bieżącego spotkania.  

Pan Maciej Smykowski – przedstawiciel  Fundacji „Piaskowy Smok” oraz Partii „Zieloni 

2004”, nawiązując do omówionych Programów,  poruszył kwestię tzw. miękkich i twardych 

narkotyków oraz stosunku do nich  władz samorządowych. Zapytał, czy to rozróżnienie ma 

odzwierciedlenie w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz co miasto Katowice ma 

do zaoferowania osobom używającym miękkie narkotyki.  

Pani Małgorzata Moryń - Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, 

przypomniała, że Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nie uwzględnia 

podziału na narkotyki miękkie i twarde, w związku z czym ten podział nie znalazł się w, tworzonym 

na podstawie tejże ustawy, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Pan Maciej 

Maciejewski – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień podkreślił 

ponadto, że marihuana jest realnym zagrożeniem, ponieważ jest „furtką” do używania twardych 

narkotyków. Dlatego też działania profilaktyczne w katowickich szkołach skupiają się przede 

wszystkim na tematyce tzw. „miękkich” narkotyków.  

Pan Maciej Smykowski przekonywał, że badania naukowe wskazują wyraźnie na różnice 

pomiędzy miękkimi i twardymi narkotykami, ich działaniem na organizm człowieka oraz stopniem 

ryzyka uzależnień.  

Pani Małgorzata Moryń – Trzęsimiech podtrzymała wcześniejsze stanowisko, 

przypominając, że z powodów prawnych, takie zróżnicowane podejście nie może mieć miejsca w 

miejskich programach profilaktycznych. Podkreśliła jednak, że Miejski Program Przeciwdziałania 

Narkomanii, jako program profilaktyczny, dotyczy w znacznym stopniu działań prewencyjnych, a 

ewentualne leczenie może mieć miejsce na wniosek osoby uzależnionej.  

Na zakończenie tematu Pani Pani Barbara Rosa - Fułat – Konsultant - koordynator w 

Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach dodała, 

że ulgowe podejście do tematu miękkich narkotyków może być niebezpieczne z uwagi na fakt, że 

do sprzedawanej na rynku marihuany dodawane są inne, silnie uzależniające, substancje. Z powodu 

stosunkowo łatwego dostępu do tego typu narkotyków, istnieje realne zagrożenie, że marihuana 

stanie się „pierwszym krokiem” do uzależnienia od tzw. twardych narkotyków.   

http://www.katowice.eu/
mailto:maciej.maciejewski@katowice.eu
mailto:dobroslawa.czechowska@katowice.eu
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 Następnie głos zabrał Pan Dietmar Brehmer z Górnośląskiego Towarzystwa 

Charytatywnego i wyraził pogląd, że największym problemem jest alkohol, a nie narkotyki i 

dlatego należy się skupić na działaniach  profilaktycznych i terapeutycznych w tym zakresie. Wśród 

osób bezdomnych, korzystających z pomocy Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, 

odsetek osób uzależnionych od alkoholu wynosi niemalże 100%. Na przestrzeni 25 - letniej historii 

Towarzystwa problem ten utrzymuje się na podobnym poziomie. Zdaniem Pana Dietmara Brehmera 

sposobem na wyjście z alkoholizmu jest sport, a w szczególności najpopularniejsza w naszym 

regionie piłka nożna. Jednocześnie wyraził ubolewanie, że miasto Katowice nie jest zainteresowane 

wspieraniem tego typu inicjatyw.  

Pani Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Moryń-Trzęsimiech odparła ten 

zarzut twierdzeniem, że Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozawala na wspieranie zadań publicznych w zakresie zajęć 

sportowych, ale jedynie w ramach zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, nie zaś dla osób 

uzależnionych.  

Pan Eugeniusz Poloczek, prezes Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-

Turystycznego stwierdził, że zajęcia rekreacyjne i turystyczne nie są sposobem na wyjście z nałogu, 

mogą być jedynie jedynym ze sposobów utrzymania stanu trzeźwości i jako takie mają sens jedynie 

po przejściu terapii odwykowej.  

Pani Krystyna Niemiec ze Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” poinformowała, że na 

terenie miasta Katowice działają trzy stowarzyszenia trzeźwościowe: Katowickie Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe „Dwójka”, Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Jędruś” oraz 

Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne i że zapewniają one bardzo szeroki 

wachlarz zajęć dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, problemem jest jednak mobilizacja tych 

osób do aktywnego spędzania czasu. Skupić należałoby się więc na aktywizacji osób 

uzależnionych, nie zaś na poszerzaniu oferty.  

Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech nawiązując do wypowiedzi Pana Dietmara Brehmera 

zapytała go ile osób będących członkami prowadzonej przez Górnośląskie Towarzystwo 

Charytatywne Drużyny Piłkarskiej Osób Bezdomnych przeszło terapię odwykową. Prezes 

Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego odpowiedział, że nie jest w posiadaniu takich 

danych, ale z rozmów z podopiecznymi, zna opinię, że terapia nie daje efektów i jest traktowana 

lekceważąco przez osoby uzależnione. Za to poprzez sport można te osoby przyciągnąć i 

zmotywować do zmiany swojego życia. Następnie przedstawił problematykę spożywania przez 

osoby bezdomne i nie tylko specyfiku nazywanego F16, będącego mieszanką spirytusu 

technicznego i rozpuszczalnika lub podpałki do grilla. Spożywanie takiej mieszanki jest bardzo 

niebezpieczne, może powodować trwałe uszkodzenie układu nerwowego lub nawet śmierć. Niestety 
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nie wszystkie miejsca sprzedaży i spożycia F16 są znane Policji, Górnośląskie Towarzystwo 

Charytatywne aktywnie współpracuje z Policją w tym zakresie i do tej pory udało się zlokalizować 

4 „meliny” na terenie miasta Katowice.  

Następnie do dyskusji włączył się Pan Stanisław Kobier reprezentujący Katowickie 

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Jędruś” i przytaczając historię swojego 25 - letniego uzależnienia 

od alkoholu, stwierdził, że postawa prezentowana przez Pana Dietmara Brehmera jest szkodliwa dla 

osób uzależnianych, którzy zdaniem Pana Kobiera nie potrzebują litości i współczucia, bo to tylko 

utwierdza ich w nałogu. Wyjście z niego umożliwiają jedynie twarde działania i dyscyplina. 

Dlatego też terapia jest niezbędnym etapem wychodzenia z nałogu, daje bowiem wiedzę i uczy 

samoświadomości, ustala twarde reguły pozwalające osobie uzależnionej utrzymać obrany cel.  Pan 

Dietmar Brehmer zaproponował w nawiązaniu do tej wypowiedzi dalszą dyskusję po spotkaniu, 

wymianę doświadczeń i być może współpracę w przyszłości.  

Po przejrzeniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Pan Maciej Smykowski – przedstawiciel  Fundacji „Piaskowy Smok” oraz Partii 

„Zieloni 2004”, stwierdził że Wydział Sportu UM Katowice finansuje ze środków alkoholowych 

uczniowskie kluby sportowe, nie jest więc prawdą, że zajęcia sportowe nie mogą być realizowane w 

ramach Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech odpowiedziała powtarzając, że ustawa 

pozwala na wspieranie zadań publicznych w zakresie zajęć sportowych, ale jedynie w ramach zajęć 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, nie dla osób uzależnionych.  

Następnie Pan Krzysztof Śnioszek, reprezentujący Stowarzyszenie „Szansa dla każdego” 

zapytał, w związku z ogłoszonym przez Wydział Polityki Społecznej UM Katowice otwartym 

konkursem ofert na wsparcie realizacji zadania pn „prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży”, o możliwość zwiększenia środków na to zadanie, gdyż jego zdaniem 

dotychczasowe środki nie są wystarczające. Pani Małgorzata Moryń - Trzęsimiech – Naczelnik 

Wydziału Polityki Społecznej, odpowiedziała, że kwestie finansowe i ewentualne zwiększenie 

środków nie jest przedmiotem pracy tego zespołu. Z wytycznych dotyczących planów budżetowych 

wiadomo, że do 2017 roku nie jest planowane zwiększenie środków i wszystkie wydatki 

realizowane będą w oparciu o obowiązujące bieżąco budżety.  Pan Krzysztof  Śnioszek złożył 

pisemny wniosek o likwidację Projektu Miasto Ogrodów, na który przeznaczana jest rocznie kwota 

12 milionów złotych i przekazanie tej kwoty dla organizacji pozarządowych prowadzących 

placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz zajmujących się pomocą osobom 

niepełnosprawnym i bezdomnym. Za skandaliczny uznał fakt, że dla każdego uczestnika 

dwudniowego OFF Festiwalu, Miasto Ogrodów dopłaca 200 zł, podczas kiedy  na miesięczny koszt 

utrzymania dziecka w świetlicy miasto Katowice przeznacza ok. 450 zł. Dodał również, że w 
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placówkach wsparcia dziennego coraz to zwiększa się standardy, nie idzie za tym jednak 

sukcesywne zwiększanie dotacji. Pani Małgorzata Moryń – Trzęsimiech odpowiedziała, że Zespół 

doradczy ma charakter merytoryczny i poruszanie tematów finansowych mija się z celem, ponieważ 

zgłaszanie tego typu problemów odbywać powinno się w gronie osób odpowiedzialnych za finanse 

miasta. Pan Krzysztof  Śnioszek wyraził oburzenie z powodu nieobecności Pani Wiceprezydent 

Miasta Krystyny Siejna, której obecność była zapowiadana oraz z powodu faktu, że spotkania 

Zespołów doradczych odbywają się jedynie średnio ok. dwa razy w roku. Pani Naczelnik Moryń-

Trzęsimiech powtórzyła, że Zespoły Doradcze zostały powołane do dyskusji w kwestiach 

merytorycznych, kwestie finansowe można z kolei zgłaszać na comiesięcznych Radach Pożytku 

Publicznego. Dodała również, że wniosek złożony przez Pana Krzysztofa Śnioszka zostanie 

przekazany do kancelarii Urzędu Miasta Katowice i rozpatrzony zostanie zgodnie z kompetencjami. 

Po tych słowach Pan Krzysztof Śnioszek zrezygnował z dalszego udziału w spotkaniu i opuścił 

salę.    

Następnie Pani Jolanta Fura reprezentująca Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 

opowiedziała o nowym projekcie realizowanym przez Towarzystwo – Programie Candis. Jest to 

indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu 

używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, 

które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program obejmuje z reguły 10 

sesji trwających 90 minut każda, realizowanych w ciągu 2 - 3 miesięcy, mających charakter 

indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia jest bezpłatna. Po prezentacji Pani Jolanta Fura 

rozdała ulotki dotyczące programu.  

Pan Eugeniusz Poloczek przedstawiciel Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-

Turystycznego powrócił do dyskusji o podziale na miękkie i twarde narkotyki, stwierdzając że w 

terapii ten podział nie występuje, ponieważ zależność psychiczna występuje w takim samym 

stopniu niezależnie od czynnika uzależniającego. Zdaniem Pana Poloczka autorami podziału na 

miękkie i twarde narkotyki są zainteresowani takim rozróżnieniem politycy i dilerzy.  

Pan Maciej Smykowski odpowiedział na to stwierdzeniem, że w wielu krajach ten podział 

obowiązuje i sprawdza się. Dodał również, że sam był użytkownikiem i marihuany i alkoholu, i nie 

jest osobą uzależnioną.  

Następnie Pan  Tomasz Kołodziejczyk reprezentujący Stowarzyszenie „Tęczówka” 

zawnioskował o włączenie do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii problematyki 

HIV/AIDS, ponieważ brak takiego wyodrębnienia uniemożliwia pozyskanie środków na 

działalność w tym zakresie. Pani Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej stwierdziła, że 

profilaktyka HIV/AIDS nie jest w tej chwili tak bezpośrednio łączone z uzależnieniami i powinna 

być realizowana w ramach profilaktyki zdrowotnej, zaznaczyła jednak, ze wniosek został przyjęty.  



7 

 

W następnej kolejności Pani Pani Małgorzata Moryń - Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału 

Polityki Społecznej zaprosiła do zgłaszania uwag i wniosków do Programu współpracy miasta 

Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.  Termin pierwszej części konsultacji trwa 

do 16 maja, analiza złożonych wniosków odbędzie się w okresie wakacyjnym. Pan Maciej 

Smykowski zaprosił z kolei na spotkanie organizacji pozarządowych, w czasie którego będzie 

dyskutowany Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się w 

Inkubatorze Społecznej Aktywności przy ulicy Młyńskiej 5 w dniu 13 maja 2014 roku o godzinie 

14.30.  

Kolejny punkt harmonogramu - Omówienie koncepcji Pikniku Rodzinnego pn. 

„Ekoodpowiedzialni” organizowanego przez miasto Katowice na Dolinie Trzech Stawów w dniach 

14 – 15 czerwca 2014 r. oraz udziału w nim organizacji pozarządowych – zaprezentowała Pani 

Małgorzata Glinka – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. Piknik 

skierowany jest do katowickich rodzin, w szczególności rodzin wielodzietnych. We 

współorganizację Pikniku włączą się katowickie organizacje pozarządowe zajmujące się pomocom 

dzieciom i młodzieży m.in. Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy GNIAZDO, Polskie 

Towarzystwo Kulturalne i Katolicka Fundacja Dzieciom. Zaplanowane są gry i zabawy dla dzieci i 

ich rodzin, nie tylko o charakterze ekologicznym, różnorodne stoiska i akcje zorganizowane przez 

partnerów Programu „Nas Troje i więcej”.  

Punkt harmonogramu „Omówienie głównych założeń projektu rządowego programu dla 

rodzin wielodzietnych wprowadzającego w życie Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny” omówiła  

również Pani Małgorzata Glinka – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta 

Katowice. Poinformowała, że w chwili obecnej trwają prace Rządu nad rozporządzeniem w tym 

temacie. Planuje się, że karta ogólnopolska będzie funkcjonować niezależnie od obowiązujących 

obecnie w poszczególnych gminach kart dla rodzi wielodzietnych. Program „Ogólnopolska Karta 

Dużej Rodziny” skierowany jest do rodzin posiadających troje dzieci i więcej (dzieci w wieku do 

18 r.ż. chyba że kontynuują naukę, w tym przypadku do 25 r.ż.), niezależnie od dochodów.  Karta 

wydawana będzie bezpłatnie, na czas nieokreślony. Posiadać będzie 15 cyfrowy numer 

identyfikujący oraz hologram Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  

Następnie Pan Andrzej Górak – Kierownik Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, 

Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przybliżył założenia 

kampanii rodzicielstwa zastępczego w mieście Katowice prowadzonej obecnie przez MOPS 

Katowice. Promocja odbywa się różnymi kanałami – poprzez media (TV, Internet, prasa), ulotki, 

kościoły, imprezy i ma na celu przedstawienie zróżnicowanych profitów płynących z rodzicielstwa 

zastępczego, bez podkreślania aspektu finansowego. Pan Andrzej Górak poprosił  również obecne 

organizacje pozarządowe o wsparcie w promocji tego projektu.  
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Pan Maciej Smykowski poruszył temat trudności w zostaniu rodzinną zastępczą przez osoby 

niezamożne, na co Pani Anna Michalska, Kierownik Działu ds. Rodzin i Poradnictwa 

Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach odpowiedziała, przepisy 

ustawowe wyraźnie wskazują na to, że osoba lub osoby chcące zostać rodziną zastępczą muszą 

posiadać własne środki finansowe (w ustawie brak widełek o jakie środki chodzi), tak by 

wykluczyć możliwość motywacji jedynie materialnej.  

W ostatniej części spotkania (wolne wnioski) Pan Eugeniusz Poloczek zrelacjonował 

tegoroczny XXIII  Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich – „Tatry ‘2014”,  który 

odbył się w terminie od 30 kwietnia do 5 maja 2014 r.  w Małem Cichem koło Zakopanego. 

Łącznie w imprezie wzięło udział 1200 osób z całej Polski. W ramach zlotu odbywały się m.in. 

występy artystyczne, spotkania integracyjne, mitingi, wykłady, wycieczki oraz wiele innych 

wydarzeń mających na celu odbudowę i umacnianie naderwanych przez alkohol i inne środki 

psychoaktywne więzi rodzinnych, poprawę komunikacji w rodzinie oraz funkcjonowania w 

społeczeństwie.  

Pan  Dietmar Brehmer zapytał o możliwość kontynuacji wydawania żywności dla 

najuboższych mieszkańców miasta w ramach Programu PEAD („Dostarczanie żywności dla 

najuboższej ludności Unii Europejskiej”). Program funkcjonował na terenie miasta Katowice w 

latach 2009-2013. Dzięki koordynacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej najuboższe osoby 

mogły otrzymać produkty żywnościowe wydawane w trzech miejscach Katowic. Pani Naczelnik 

Moryń-Trzęsimiech odpowiedziała, że PEAD jest programem unijnym i jako taki nie jest formą 

pomocy stałej i w tej chwili nie jest realizowany. Prawdopodobna kontynuacja programu jest 

planowana od 3/4 kwartału 2014 roku. Pan Brehmer stwierdził, że potrzeby osób korzystających z 

programu pozostają na takim samym poziomie, należałoby więc, pomimo braku środków unijnych, 

zapewnić im stałą pomoc.  Pan Maciej Smykowski zasugerował, że miasto Katowice powinno 

wypełnić lukę powstałą przez brak środków unijnych i kontynuować pomoc z własnych środków. 

Pani Naczelnik Moryń-Trzęsimiech stwierdziła, że pomocą najuboższym zajmuje się na bieżąco 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a unijny projekt jest dodatkowym wsparciem. Są to tak duże 

środki, że nierealne jest wygospodarowania takich kwot z budżetu miasta.  

Następnie Pan Tomasz Kołodziejczyk ze Stowarzyszenia „Tęczówka” poruszył temat 

niedawnych ataków na społeczność LGBT organizowanych przez aktywistów prawicowych i złożył 

wniosek o wpisanie polityki antydyskryminacyjnej do Programu współpracy miasta Katowice z 

organizacjami pozarządowymi. Pani Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej poinformowała o 

przyjęciu wniosku. Pan Kołodziejczyk poinformował dodatkowo, ze w czasie Dni Organizacji 

Pozarządowych, które odbędą się prawdopodobnie w dniach 5-6 września 2014 roku, 

Stowarzyszenie „Tęczówka” planuje zorganizować tzw. żywą bibliotekę. Jest to projekt polegający 
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na możliwości wypożyczenia żywych ludzi („książek”) z grup postrzeganych stereotypowo (np. 

osoby LGBT, feministki, wyznawcy różnych religii, osoby o różnych odcieniach skóry, z różnym 

stopniem sprawności fizycznej itp.) aby porozmawiać z nimi o ich życiu i zadać pytania na dowolny 

temat. Celem projektu jest wzrost świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń, a także ich 

konsekwencji, promowanie tolerancji i różnorodności. 

Spotkanie zakończyła Pani Małgorzata Moryń - Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału Polityki 

Społecznej, dziękując wszystkim zgromadzonym za udział w spotkaniu oraz zapraszając na kolejny 

organizowany przez Urząd Miasta Katowice Zespół doradczy.  
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