
Notatka z Zespołu doradczego ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

w dniu 8 maja 2012 r. 

 

 W dniu 8 maja 2012 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Katowice odbyło się kolejne już 

spotkanie Zespołu doradczego ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, 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) Pani Małgorzata Glinka – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej. 

 

Ze strony katowickich instytucji miejskich udział wzięli: 

1) Pani Ewa Bromboszcz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                

w Katowicach 

2) Pani Beata Flak – Specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                   

w Katowicach 

3) Pani Hanna Wasilewska – Konsultant - koordynator w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Katowicach 

4) Pani Monika Magiera Drabik – Dyrektor Domu Dziecka „Stanica” 

5) Pan Piotr Jarocki – Dyrektor Domu Dziecka „Zakątek” 

6) Pan Julian Jasiński - Dyrektor Domu Dziecka „Tęcza”. 

 

Ze strony katowickich organizacji pozarządowych udział wzięli: 

1) Pani Anna Michalska – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 

2) Pani Ewa Mizera - Skrzyńska - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 

3) Pani Magdalena Kazimierczak - Durynek – Ośrodek św. Jacka Caritas Archidiecezji 

Katowickiej 

4) Pani Elżbieta Szalonek – Ośrodek św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej 

5) Pani Barbara Kaczmarczyk - Wichary – Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom                     

i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” 

6) Pani Wioletta Iwanicka - Richter – Wspólnota Dobrego Pasterza 

7) Pan Marek Mierzwa – Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”. 

 

 Zespół rozpoczęła powitaniem oraz przedstawieniem harmonogramu spotkania Pani 

Małgorzata Moryń – Trzęsimiech. Następnie Pani Beata Flak przedstawiła najważniejsze cele                      

i założenia przygotowywanego na lata 2012 – 2014 Gminnego programu wspierania rodziny, 

którego celem głównym jest poprawa jakości życia rodzin poprzez rozwój aktywności własnej            

i zapobieganie marginalizacji życia rodziny. W ramach programu wyróżniono pięć priorytetów: 

1. Prawidłowo funkcjonująca rodzina, cel strategiczny: poprawa stanu funkcjonowania 

rodziny,  

2. Zabezpieczenie socjalne rodziny, cel strategiczny: poprawa sytuacji ekonomicznej 

rodziny umożliwiająca zaspokojenie jej podstawowych potrzeb, 

3. Edukacja podstawą rozwoju indywidualnego potencjału i zdolności człowieka, cel 

strategiczny: poprawa sytuacji dziecka w procesie edukacji, 

4. Sport, rekreacja i wypoczynek, cel strategiczny: popularyzacja sportu, aktywnego 

wypoczynku oraz zdrowego trybu życia jako sposobu spędzania wolnego czasu przez 

rodzinę, 

5. Bezpieczeństwo i patologie społeczne, cel strategiczny: poprawa bezpieczeństwa 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

Kolejny punkt spotkania, tj. temat kolonii letnich 2012 r. współfinansowanych przez miasto 

Katowice przedstawiła Pani Ewa Bromboszcz. Tegoroczne kolonie letnie zorganizowane zostaną              



w przeciwieństwie do roku ubiegłego w miejscowościach górskich. Do przetargu ogłoszonego 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przystąpiło 20 firm, do kolejnego etapu 

przeszło 5 z nich. W chwili obecnej pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                      

w Katowicach wizytują ośrodki kolonijne zaproponowane przez te firmy, zlokalizowane                       

od Bieszczad po okolice Zakopanego (m.in. Murzasichle, Białka Tatrzańska, Poronin). 

W roku bieżącym planowane jest zorganizowanie kolonii letnich dla 1.316 dzieci (koszt kolonii            

na 1 dziecko wyniesie 1.015,00 zł). Nowością jest, że w tym roku, zgodnie z przepisami ustawy                   

o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, kolonie przyznawane zostaną także dzieciom 

umieszczonym w rodzinach zastępczych niezależnie od dochodu tych rodzin.  

Pierwsze turnusy kolonijne rozpoczną się z początkiem lipca br. 

W indywidualnych przypadkach, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) przyznawane będzie 

także dofinansowanie do wypoczynku letniego, tj.: 

- 600,00 zł za turnus 14 dniowy, 

- 490,00 zł za turnus 10 dniowy. 

W trakcie omawiania tego tematu Pani Barbara Kaczmarczyk – Wichary zadała pytanie: czy istnieje 

możliwość, żeby przyznać kolonie najbardziej tego potrzebującym dzieciom ze Świetlicy 

Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów”, które wyjadą już na kolonie organizowane przez 

Świetlicę (w 100% finansowane ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie), ale ze względu na 

istniejącą sytuację domową wskazane jest, aby na kolonie wyjechały powtórnie. W odpowiedzi              

na ww. pytanie Pani Ewa Bromboszcz odpowiedziała, że priorytetem jest aby w pierwszej 

kolejności na kolonie wyjechały dzieci, dla których będzie to jedyna okazja wyjazdu w okresie 

wakacji, jednakże każdy taki wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie i nie jest wykluczone             

ze względów społecznych zostanie on pozytywnie rozpatrzony. 

W dalszej części spotkania Pani Małgorzata Moryń – Trzęsimiech opowiedziała                           

o planowanym na koniec maja br. ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na: „Prowadzenie 

placówek wsparcia dziennego, w formie Świetlic i Klubów Środowiskowych dla dzieci                              

i młodzieży”, tj. w szczególności zwróciła uwagę na dwa rodzaje konkursów (1. w ramach 

realizacji Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi oraz 2. w ramach 

realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii), standardy, jakie placówki te muszą spełniać, 

aby przystąpić do ww. konkursów oraz na kwalifikację zatrudnionej kadry (kierownika oraz 

wychowawców). Od lipca br. w całości zadanie realizowane będzie przez Urząd Miasta Katowice – 

Wydział Polityki Społecznej. 

Ostatnia część spotkania poświęcona została omówieniu spraw bieżących, tj.: 

- planowanych na dzień 14 – 15 września br. III Dniach Organizacji Pozarządowych i udziału                  

w nich (w szczególności w Festynie organizowanym jak w roku ubiegłym w Katowickim Parku 

Leśnym na Dolinie III Stawów) organizacji pozarządowych działających w różnych sferach 

pożytku publicznego. 

- Zawarciu od kwietnia br. umowy na dotacje ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji 

Pozarządowych „MOST” na realizację projektu: „Inkubator Społecznej Aktywności”. 

W ramach realizowanego zadania w Inkubatorze będzie można zasięgnąć porady specjalistów 

działających w obszarze III sektora (doradztwo prawne, księgowe, sprawy organizacyjne                            

i formalne, promocja, pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych).  

Ponadto, raz w miesiącu przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli skorzystać                         

ze szkoleń na wybrane tematy.  

Na miejscu organizacje i grupy będą mogły uzyskać dostęp do sprzętu komputerowego i biurowego 

oraz zasięgnąć informacji nt. najnowszych wydarzeń III sektora. 

 

 

 



- Pani Wioletta Iwanicka – Richter zadała pytanie: czy miasto Katowice opracowało program 

dotyczący możliwości odpracowania na rzecz miasta zadłużeń czynszowych? (temat ten był już 

wcześniej poruszany na forum tego oraz innych Zespołów). W odpowiedzi na zadane pytanie Pani 

Małgorzata Moryń – Trzęsimiech udzieliła odpowiedzi, że taki program jest już przygotowany 

przez KZGM i w najbliższym czasie zostanie on przedstawiony do akceptacji Prezydentowi Miasta. 

 


