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Ma³opolski Konkurs Plastyczny
Trzewymi B¹dcie zorganizowany
zosta³ przez M³odzie¿owy Dom Kultury
Fort 49 Krzes³awice w Krakowie w ramach kampanii Mogê byæ... mogê
mieæ.... Organizatorem kampanii by³
Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej w Krakowie. Patronat nad kampani¹
obj¹³ Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Marek Nawara, natomiast patronat nad Konkursem Trzewymi B¹dcie objêli: Regionalny Orodek Polityki
Spo³ecznej, Kuratorium Owiaty w Krakowie oraz Gmina Miasta Krakowa.
Ta artystyczna forma kampanii nie
tylko mia³a za zadanie przybli¿yæ problemy zwi¹zane z u¿ywaniem i nadu¿ywaniem alkoholu i ich negatywne konsekwencje, ale tak¿e poruszyæ wyobraniê osób odpowiedzialnych za
przestrzeganie przepisów prawnych
w zakresie zakazu sprzeda¿y alkoholu
nieletnim i nietrzewym. Ponadto mia³a
byæ zachêt¹ do tworzenia i wprowadzania nowoczesnych programów kszta³c¹cych postawy i umiejêtnoci zdrowego i trzewego stylu ¿ycia.
W konkursie wziê³o udzia³ 127 placówek (szko³y podstawowe, gimnazja,
szko³y rednie i zawodowe, specjalne
orodki szkolno-wychowawcze, placówki opiekuñczo-wychowawcze, wietlice socjoterapeutyczne, placówki kulturalno-owiatowe) z terenu ca³ej Ma³opolski. Nades³ano ok. 870 prac plastycznych.
W ocenie prac podstawowym kryterium by³a interpretacja tematu, pomys³,
wartoæ merytoryczna a tak¿e walory artystyczne i oprawa plastyczna. Ostatecz-

nie jury przyzna³o 14 nagród i 29 wyró¿nieñ w czterech kategoriach  grupach
wiekowych. Placówki, które uzyska³y najlepsze wyniki otrzyma³y Puchar Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego w czasie
imprezy fina³owej 28 maja 2002 r. w sali
obrad Urzêdu Miasta Krakowa. Wyró¿nienie uzyska³y:
Szko³a Podstawowa nr 18 w Tarnowie
Gimnazjum w Tomicach
Gimnazjum nr 1 w Mylenicach
Ponadto M³odzie¿owy Dom Kultury Fort
49 Krzes³awice w Krakowie  zosta³
uhonorowany Pucharem Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego za organizacjê
Ma³opolskiego Konkursu Plastycznego
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Trzewymi B¹dcie w ramach kampanii Mogê byæ... mogê mieæ.... Organizatorzy s¹ dumni równie¿ z faktu, ¿e
uda³o im siê zainicjowaæ w ró¿nych regionach ma³opolski szeroko zakrojon¹
kampaniê profilaktyczn¹, w której udzia³
wziê³o ok. 10 tysiêcy m³odych mieszkañców Ma³opolski.
O tym, ¿e jest potrzeba organizowania tego typu konkursów i dzia³añ
wiadcz¹ niektóre wypowiedzi uczestników konkursu:
Temat konkursu jest bardzo aktualny ze wzglêdu na zagro¿enia z jakimi
dzieci siê stykaj¹. Niektórym dzieciom
problem ten nie jest te¿ obcy  wychowuj¹ siê w takich rodzinach. Cieszymy
siê, ¿e s¹ ludzie, którzy za pomoc¹
konkursów chc¹ pomóc nam nauczycielom i dzieciom w rozwi¹zywaniu te-

go wa¿nego problemu. / Publiczna SP
w Sufczynie.
Bardzo obrazowe wypowiedzi uczniów w czasie zajêæ dowodz¹, ¿e problem
alkoholizmu istnieje w ich najbli¿szym otoczeniu. Takie konkursy jak ten s¹ bardzo
potrzebne. / SP nr 133 Kraków
Konkurs jest wietn¹ form¹ zwi¹zan¹ z profilaktyk¹ uzale¿nieñ i wdra¿aniem dzieci do ¿ycia w trzewoci
oraz skutków jakie niesie picie alkoholu. / SP nr 2 Lubomierz
Ten temat i podjête dzia³ania spowodowa³y refleksjê u uczniów i g³êbsze
przemylenie problemu, który niejednokrotnie jest im znany w rodowisku,
w którym mieszkaj¹. / SP w P³okach.
Opracowanie: Renata Chruciel
MDK Fort 49 Krzes³awice
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11 czerwca br. w Krakowie, z inicjatywy Regionalnego Orodka Polityki
Spo³ecznej zorganizowano kolejn¹
konferencjê powiêcon¹ Seniorom, ich
problemom oraz ciekawym inicjatywom
prowadzonym w celu rozwi¹zywania
tych kwestii w Polsce i innych krajach
Europy. Konferencjê zorganizowan¹
w ramach Wojewódzkiego Programu
Polityki i Pomocy Spo³ecznej wobec
Staroci na lata 20012003 obj¹³ honorowym patronatem i uroczycie otworzy³ Wicemarsza³ek Województwa Ma³opolskiego pan Andrzej Sasu³a.
Za³o¿eniem konferencji by³a prezentacja europejskich systemów
wsparcia dla osób starszych, programów i projektów pomocowych na rzecz
Seniorów, realizowanych przez samorz¹dy lokalne i inne podmioty w województwie, Polsce i Europie, wymiana
wiedzy i dowiadczeñ oraz zainicjowanie wspó³pracy, w tym zagranicznej.
Tym razem, dziêki osobistym kontaktom oraz wspó³dzia³aniu z Departamentem Promocji i Wspó³pracy Miêdzynarodowej Urzêdu Marsza³kowskiego WM oraz Placówk¹ Koordynacyjno-Doradcz¹ Polsko-Niemieckiej Wspó³pracy Socjalnej w Salzgitter, uda³o nam
siê zaprosiæ do udzia³u w Konferencji
goci ze S³owacji, Holandii i Niemiec.
Pani Mária Filipová, Dyrektor Referatu
Zdrowia i Spraw Socjalnych Urzêdu
Miasta Bañska Bystrzyca, podzieli³a siê
z uczestnikami dowiadczeniami s³owackimi w zakresie systemu ubezpie-

czeñ spo³ecznych ludzi starszych
w Republice S³owacji oraz serwisu
us³ug socjalnych dla seniorów prowadzonych przez Bañsk¹ Bystrzycê. Gocie z Turyngii  Ulrike Reddmann
i Sabine Spittel reprezentuj¹ce Zwi¹zek Socjalny Arbeiterwohlfahrt (AWO)
przedstawi³y zasady funkcjonowania
pomocy spo³ecznej dla seniorów w ich
regionie. Natomiast przedstawiciel holenderskiego Regionu Pó³nocna Brabancja przedstawi³ za³o¿enia Programu ALIVE. W ramach Komitetu B, Stowarzyszenia Regionów Europy  ARE
(którego cz³onkiem jest równie¿ Ma³opolska) regiony europejskie zainicjowa³y sieæ ALIVE  Europejskie wyzwania wobec starzenia siê. W sieci
tej politycy regionalni, ludzie w starszym wieku i ich organizacje, instytucje naukowe oraz pracownicy sektora
pomocy spo³ecznej wspó³pracuj¹ ze
sob¹ nad monitorowaniem tendencji
demograficznych w celu planowania
odpowiedniej polityki spo³ecznej i realizowania konkretnych projektów. Pó³nocna Brabancja pe³ni rolê koordynatora Programu.
Ciekaw¹, obecnie realizowan¹
w Polsce inicjatywê przedstawi³ profesor Zbigniew Woniak z Poznania.
Z inicjatywy WRZOS (Wspólnota Robocza Zwi¹zków Organizacji Socjalnych,
Warszawa), w ramach Phare  Acces
1999 realizowany jest program wypracowania za³o¿eñ polityki spo³ecznej na
rzecz osób szczególnie zagro¿onych
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Konferencja w Krakowie
Rozwi¹zywanie problemów osób
starszych  polskie i europejskie
systemy wsparcia
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wykluczeniem spo³ecznym  niepe³nosprawnych, bezdomnych i starszych.
W tym celu powo³ano trzy zespo³y robocze przedstawicieli ró¿nych profesji
(w tym pomocy spo³ecznej), z terenu
ca³ej Polski. Szefem zespo³u pracuj¹cego nad sytuacj¹ ludzi starszych
w Polsce jest wspomniany profesor
Woniak. Obecnie wypracowane postulaty i przygotowane analizy eksperckie prezentowane s¹ na szerszym forum  konferencjach, seminariach oraz
w³adzom lokalnym i pañstwowym.
Mylê, ¿e to spotkanie by³o dobr¹
okazj¹ do pos³uchania jak to robi¹ gdzie

indziej oraz szans¹ nawi¹zania nowych
kontaktów. Po zakoñczeniu spotkania
uczestnicy konferencji i prelegenci wymieniali miêdzy sob¹ adresy kontaktowe
rozmawiaj¹c o mo¿liwociach przysz³ej
wspó³pracy. Ponadto, kontynuuj¹c rozmowy podjête w czasie pobytu goci zagranicznych w Polsce, dnia 08.08.2002
gocilimy w ROPS Pana Noël Deryckere przedstawiciela Pó³nocnej Brabancji
koordynuj¹cej projekt ALIVE. Przedmiotem spotkania by³o rozwa¿enie mo¿liwoci przyst¹pienia Ma³opolski do Programu. Obecnie pozostaj¹c w kontakcie
oczekujemy na dalsze ustalenia.

od lewej: M. Szl¹zak  ROPS, M. Filipova  S³owacja, Sabine Spittel  Niemcy
(AWO Turyngia), Heiz Pascher Placówka Koordynacyjno  Doradcza Polsko
 Niemieckiej Wspó³pracy Socjalnej, Jadwiga Pauli  ROPS, Paul Diemel  Holadia (P³n. Brabancja)
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1 padziernika
Miêdzynarodowym Dniem Seniora
14 grudnia 1990 roku rezolucj¹ nr
45/106 Zgromadzenie Ogólne ONZ zadecydowa³o o ustanowieniu dnia 1 padziernika Miêdzynarodowym Dniem
Osób Starszych (International Day of
Older Persons).
W dobie wspó³czesnej jestemy
wiadkami najwiêkszych przemian
w strukturze demograficznej. Zmniejsza
siê liczba urodzeñ, jednoczenie sukcesy
medycyny w opanowywaniu wielu gronych chorób wyd³u¿aj¹ trwanie naszego
¿ycia, czego konsekwencj¹ jest zwiêkszanie siê udzia³u w strukturze spo³eczeñstw starszych grup wiekowych. Dane liczbowe i prognozy demograficzne
pokaza³y jak trudne problemy stoj¹ przed
polityk¹ spo³eczn¹, a w jej ramach g³ównie przed pomoc¹ dla ludzi starych.
Zagadnienia zwi¹zane ze zjawiskiem starzenia siê spo³eczeñstw i sytuacj¹ ludzi starszych po raz pierwszy
sta³y siê przedmiotem obrad ONZ na
Pierwszym wiatowym Zgromadzeniu
na temat Starzenia siê Spo³eczeñstw,
które odby³o siê 1982 roku w Wiedniu.
W trakcie obrad przedmiotem dyskusji
sta³ siê fakt braku w wielu pañstwach
opracowanych programów, uwzglêdniaj¹cych potrzeby szybko rosn¹cej populacji ludzi starszych. Stwierdzono koniecznoæ zapewnienia starszym osobom uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym
i rodzinnym, samorealizacji i odpowiedniego poziomu ¿ycia.
Powy¿sze postulaty og³oszono
w Miêdzynarodowym Planie Dzia³ania
w Kwestii Starzenia Siê Spo³eczeñstw
opracowanym przez przedstawicieli
250 organizacji i 121 narodów.
Plan ten sta³ siê pierwszym miêdzynarodowym dokumentem okrelaj¹cym

kierunki dzia³ania w przygotowywaniu
programów dotycz¹cych kwestii starzenia siê spo³eczeñstw. Podstawowe proponowane priorytetowe zalecenia Planu okrelono nastêpuj¹co:
1. Podstawowym celem rozwoju jest
ci¹g³a poprawa poziomu ¿ycia ca³ej
ludnoci na bazie pe³nego uczestnictwa w procesie rozwoju i sprawiedliwego podzia³u korzyci z niego p³yn¹cych;
2. Proces wzrostu rozwoju musi zawsze promowaæ ludzk¹ godnoæ.
Ka¿da jednostka, powinna braæ aktywny udzia³ w spo³eczeñstwie w zale¿noci od swoich mo¿liwoci;
3. Zmiany w strukturze wiekowej populacji wp³ywaj¹ w znacz¹cym stopniu
na wzrost gospodarczy, rynek pracy,
rodzaj konsumpcji, popyt na dobra
i us³ugi;
4. Osoby starsze powinny byæ brane
pod uwagê jako wartociowe narodowe bogactwo, wnosz¹ce cenny
wk³ad w ¿ycie spo³eczne;
5. Integracja
spo³eczeñstwa
pod
wzglêdem wieku powinna pozostaæ
celem rozwoju spo³eczno-ekonomicznego.
Tematykê starzenia siê spo³eczeñstw Zgromadzenie Ogólne ONZ
podjê³o ponownie w 1991 roku, przyjmuj¹c Zasady Dzia³ania Na Rzecz
Osób Starszych. Uczestnicy Zgromadzenia pragnêli zachêciæ rz¹dy do korzystania z wszelkich mo¿liwoci w³¹czenia powy¿szych zasad do ogólnokrajowych programów.
Opracowane Zasady dotyczy³y takich dziedzin egzystencji osób starszych jak niezale¿noæ, uczestnictwo,
opieka, samorealizacja, godnoæ:
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Uczestnictwo
1. Osoby starsze powinny utrzymywaæ
wiêzi ze spo³eczeñstwem, braæ aktywny udzia³ w formu³owaniu i realizacji programów maj¹cych bezporedni wp³yw na ich warunki bytowe,
a tak¿e powinny dzieliæ siê swoj¹
wiedz¹ i dowiadczeniem z m³odszymi pokoleniami;
2. Osoby starsze powinny mieæ mo¿liwoæ poszukiwania i korzystania
z form s³u¿by na rzecz swoich spo³ecznoci oraz mo¿liwoæ pracy jako
wolontariusze na stanowiskach
zgodnych ich zainteresowaniami
i mo¿liwociami;
3. Osoby starsze powinny mieæ mo¿liwoæ zak³adania ruchów lub stowarzyszeñ osób starszych.

Opieka
1. Osobom starszym nale¿y siê opieka
ze strony rodzin i spo³ecznoci oraz
ochrona zgodna z systemem kulturowych wartoci poszczególnych narodów;
2. Osoby starsze powinny mieæ dostêp
do opieki medycznej s³u¿¹cej utrzymaniu lub odzyskaniu optymalnego
poziomu fizycznej, umys³owej i emocjonalnej aktywnoci jak równie¿ zapobieganiu chorobom lub opónianiu ich nadejcia;
3. Osoby starsze powinny mieæ dostêp
do us³ug socjalnych i prawnych dla
wzmocnienia swojej autonomicznoci, ochrony, opieki;
4. Osoby starsze powinny mieæ mo¿liwoæ korzystania z w³aciwych form
opieki instytucjonalnej zapewniaj¹cej
ochronê, rehabilitacjê oraz spo³eczn¹
i umys³ow¹ aktywizacjê w humanitarnym i bezpiecznym rodowisku;
5. Osoby starsze powinny mieæ mo¿liwoæ korzystania z praw cz³owieka
i podstawowych swobód w trakcie
przebywania w instytucjach zapewniaj¹cych schronienie, opiekê lub
pomoc medyczn¹, w³¹czaj¹c w to
pe³ne poszanowanie ich godnoci,
przekonañ, potrzeb i prywatnoci,
a tak¿e prawa do decydowania o formie opieki i i jakoci ¿ycia.
Samorealizacja
1. Osoby starsze powinny mieæ warunki, by w pe³ni rozwijaæ swój potencja³;
2. Osoby starsze powinny mieæ dostêp
do edukacyjnych, kulturalnych, duchowych i rekreacyjnych zasobów
spo³eczeñstw.
Godnoæ
1. Osoby starsze powinny mieæ mo¿liwoæ ¿ycia godnego, bezpiecznego
i wolnego od wyzysku oraz fizycznej
i psychicznej przemocy;
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Niezale¿noæ
1. Osoby starsze powinny mieæ dostêp
do odpowiednich zasobów ¿ywnoci
i wody, schronienia, odzie¿y i opieki
lekarskiej poprzez zabezpieczenie
dochodów, wsparcie ze strony rodziny i spo³ecznoci oraz formy samopomocy;
2. Osoby starsze powinny mieæ mo¿liwoæ znalezienia zatrudnienia lub innych form zarobkowania;
3. Osoby starsze powinny mieæ mo¿liwoæ uczestnictwa w decydowaniu
o terminie tempie rezygnacji z pracy;
4. Osoby starsze powinny mieæ mo¿liwoæ korzystania z w³aciwych programów edukacyjnych i szkoleniowych;
5. Osoby starsze powinny mieæ mo¿liwoæ ¿ycia w warunkach, które zapewniaj¹ bezpieczeñstwo i które
mo¿na dostosowaæ do indywidualnych preferencji i zmiennego poziomu psychofizycznej sprawnoci;
6. Osoby starsze powinny mieæ mo¿liwoæ zamieszkiwania w domu tak
d³ugo jak to jest mo¿liwe.
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2. Osoby starsze powinny byæ traktowane godnie niezale¿nie od wieku,
p³ci, rasowego lub etnicznego pochodzenia, u³omnoci lub innej cechy i powinny byæ szanowane bez
wzglêdu na ich ekonomiczn¹ przydatnoæ.
Kolejnym krokiem miêdzynarodowych dzia³añ na rzecz osób starszych
by³o og³oszenie roku 1999 Miêdzynarodowym Rokiem Seniorów, a obchodzonego pod has³em Ku spo³eczeñstwu
dla ludzi w ka¿dym wieku.
Dokumenty Zgromadzenia Ogólnego ONZ nie s¹ jedynymi zawieraj¹cymi
postulaty dzia³añ na rzecz ludzi starszych. Zasady dzia³ania ONZ na rzecz
ludzi starych uwzglêdniaj¹ priorytety
zalecane przez wiatow¹ Organizacjê
Pracy (ILO), wiatow¹ Organizacjê
Zdrowia (WHO) i inne agendy ONZ.
Problematyka staroci jest tak¿e
przedmiotem dyskusji we Wspólnocie
Europejskiej. Cele polityki spo³ecznej
wobec staroci i ludzi starych zawarte
s¹ w licznych dokumentach UE, jak
przyk³adowo Deklaracja Zasad Rady
Unii Europejskiej oraz Ministrów ds.
Spo³ecznych z okazji Europejskiego
Roku Seniorów i Solidarnoci Miêdzypokoleniowej (1993); Komunikat Komisji Europejskiej: Do Europy dla ludzi
w ka¿dym wieku  promuj¹c dobrobyt
i solidarnoæ miêdzypokoleniow¹
(1999); Raporty Komisji Europejskiej:
Ochrona spo³eczna w Europie (1999),
Sytuacja Socjalna w Unii Europejskiej
(2000); Konsekwencje starzenia siê dla
rynku pracy (2000); Komunikat Komisji

Europejskiej dla statutowych instytucji
wspólnotowych: Przysz³oæ opieki
zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi: gwarantowanie dostêpu, jakoci
i finansowej wykonalnoci. (XII. 2001).
W grudniu 2001 r. podjêto decyzjê
o zwo³aniu Drugiego wiatowego Zgromadzenia na Temat Starzenia siê Spo³eczeñstw (812 kwiecieñ 2002 r.),
przypadaj¹cego w dwudziest¹ rocznicê
spotkania w Wiedniu. Planem kolejnego Zgromadzenia by³o dokonanie przegl¹du realizacji postulatów wiedeñskiego szczytu i wypracowanie Strategii
Dzia³ania. Strategii, bêd¹cej rozwiniêciem Planu z 1982 roku i uwzglêdniaj¹cej spo³eczne, kulturowe, demograficzne i ekonomiczne realia XXI wieku oraz
wskazuj¹cej kierunki dzia³añ zwi¹zane
ze zmianami demograficznymi zachodz¹cymi w spo³eczeñstwach.
W przeddzieñ kolejnego Miêdzynarodowego Dnia Seniora pozostaje nam
¿yczyæ wszystkim osobom starszym,
oraz innym grupom spo³ecznym dotkniêtym zjawiskiem spo³ecznej marginalizacji, praktycznej realizacji dotycz¹cych ich wypracowanych przez liczne,
miêdzynarodowe gremia postulatów.
Opracowanie: Ma³gorzata Szl¹zak
ROPS
na podstawie danych:
1. Orodek Informacji ONZ w Warszawie
(www.unic.un.org.pl/ageing)
2. Aktualne rozwi¹zania prawne na rzecz
polityki spo³ecznej wobec staroci i ludzi starych (ekspertyza WRZOS, Warszawa)

Dotacje dla organizacji pozarz¹dowych 2002
Lista organizacji pozarz¹dowych, które w 2002 r. otrzyma³y dotacjê z bud¿etu województwa na realizacjê zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej
Zadania ujête w Wojewódzkim Programie Polityki Prorodzinnej, Przeciwdzia³ania Narkomanii,
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 20002003
Nr
wniosku

1.

2

2.

3.

Nazwa organizacji

Tytu³ Projektu
cele  zadania projektu

Przyznane
dofinansowanie

Caritas Diecezji Kieleckiej

Zdrowa rodzina  to zdrowe serce
demokracji lokalnej
 edukacja w zakresie umiejêtnego spêdzania
czasu wolnego przez rodzinê  zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y
 integracja dzieci z rodzin zdrowych spo³ecznie z dzieæmi z rodzin dysfunkcjonalnych
 podniesienie rangi i wa¿noci rodziny

6 000

koszty wynajmu autokaru
zakup posi³ków dla dzieci

56

ARKA Poradnia Specjalistyczna,
Telefon Zaufania 987
Zarz¹d G³ówny w Tarnowie

Warsztaty Szko³a dla rodziców i wychowawców
 rozwijanie praktycznych umiejêtnoci wychowawczych w relacji: rodzicnauczyciel
uczeñ
 dostarczanie rodzicom wiedzy psychologiczno-pedagogicznej o prawach rozwojowych
dziecka i wdra¿aniu go do obowi¹zków w rodzinie, szkole i spo³ecznoci lokalnej

3 000

wynagrodzenie specjalistów
(umowy-zlecenia)
zakup materia³ów szkoleniowych

80

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
Rodzina zdrowa spo³ecznie
Oddzia³ w Proszowicach
 poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych poprzez organizacjê spotkañ matek i dzieci (warsztaty prowadzone przez
specjalistów: pedagog, edukator i doradca
metodyczny)
 organizacja czasu wolnego dla matek
i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
 organizacja wspólnych zajêæ z gospodarstwa domowego  nauka w³¹czania dzieci
w prace domowe

7 000

wynagrodzenie specjalistów
(umowy-zlecenia)
koszty organizacji wycieczki

Przeznaczenie dotacji
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Nazwa organizacji

4.

41

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
Ma³opolski Oddzia³
Wojewódzki w Krakowie

Tytu³ Projektu
cele  zadania projektu








Przyznane
dofinansowanie

Przeznaczenie dotacji

Promowanie rodzinnych form opieki
zastêpczej w rodowisku lokalnym
w oparciu o przyjête standardy
wyszkolenie kadry specjalistów zajmuj¹cych siê nowymi formami opieki nad dzieckiem i rodzin¹ w rodowisku lokalnym
polepszenie jakoci opieki nad rodzin¹
bêd¹c¹ w kryzysie
ochrona interesów dziecka
zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych
w instytucjonalnych formach opieki zastêpczej
wypracowanie standardów us³ug profilaktyczno-opiekuñczych w ramach lokalnego
systemu pomocy dziecku i rodzinie
wdro¿enie wypracowanych standardów
przez przeszkolonych organizatorów i moderatorów

8 000

wynagrodzenie trenerów realizuj¹cych program (umowy-zlecenia)
zakup materia³ów dydaktycznych

5.

28

Stowarzyszenie Rodzin
Adopcyjnych i Zastêpczych
Pro Familia w Krakowie

Wczasy terapeutyczno-wychowawcze dla
Rodzinnych Domów Dziecka
 regeneracja si³ fizycznych i psychicznych
rodziców pracuj¹cych w rodzinnych domach dziecka
 podniesienie umiejêtnoci wychowawczych rodziców
 wymiana dowiadczeñ i integracja rodowisk
 profilaktyka zagro¿eñ spo³ecznych

14 000

6.

62

Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji
Tarnowskiej w Tarnowie

Happening profilaktyczny z listem dziecka
do rodzica i sprzedawcy
 zapobieganie patologiom spo³ecznym
 pokazanie perspektyw zdrowego sposobu
¿ycia i satysfakcji bez spo¿ywania alkoholu
 wspieranie rodowisk trzewociowych

2 000

wy¿ywienie uczestników
wczasów terapeutycznych

zakup pomocy dydaktycznych
koszty wynajmu zespo³u
muzycznego
druk ulotek i plakatów

 es.O.es

Wydarzenia

7.

72

Stowarzyszenie MONAR
w Krakowie

Program pracy Party-Workerów
 zapobieganie u¿ywaniu narkotyków przez
m³odzie¿ poprzez dotarcie do dyskotek,
pubów, klubów itp.  miejsc wczeniej zidentyfikowanych jako te, w których ma³odzie¿ mo¿e ³atwo dostaæ narkotyki i podejmowanie tam dzia³añ edukacyjnych, informacyjnych (z zakresu serwisów medycznych, socjalnych i terapeutycznych) oraz
dzia³añ z zakresu profilaktyki HIV/AIDS jak
równie¿ dzia³añ interwencyjnych (udzielanie
pomocy w sytuacjach kryzysowych i w przypadkach przedawkowania narkotyków)

6 000

wynagrodzenie party-workerów
(umowy-zlecenia)

Zadania ujête w Wojewódzkim Programie Poprawy Warunków ¯ycia Spo³ecznego i Zawodowego
Osób Niepe³nosprawnych na lata 20012005
Fundacja Sztuki Osób
Niepe³nosprawnych
w Krakowie

Promocja twórczoci osób
niepe³nosprawnych
 organizacja konkursu plastycznego
 aktywizacja artystyczna rodowiska osób
niepe³nosprawnych
 terapia osób niepe³nosprawnych poprzez
sztukê
 poszerzenie bazy danych o niepe³nosprawnych artystach

1 500

9.

47

Polski Zwi¹zek Niewidomych
Okrêg Ma³opolski w Krakowie*

Organizacja i przeprowadzenie imprez
rekreacyjnych wspieraj¹cych aktywnoæ
¿yciow¹ inwalidów wzroku
 aktywizacja ruchowa rodowiska osób
niepe³nosprawnych
 organizacja czasu wolnego osób niewidomych
 umo¿liwienie wymiany dowiadczeñ i zawi¹zania nowych znajomoci wród osób
niewidomych

500

10.

37

Fundacja im. Brata Alberta
Zarz¹d Rejonowy
w Chrzanowie

Wystawa Prac Twój brat niepe³nosprawny
 promocja twórczoci niepe³nosprawnych
twórców
 nadanie rangi wydarzenia kulturalnego
wystawie prac osób niepe³nosprawnych
 rehabilitacja osób niepe³nosprawnych poprzez sztukê

2 500

wydawnictwo pokonkursowe
zakup nagród dla uczestników
konkursu

koszty wynajmu autokaru
zatrudnienie przewodnika
(umowa-zlecenie)

druk katalogów i zaproszeñ
zakup materia³ów plastycznych
i materia³ów niezbêdnych
do przygotowania wystawy
(np. ramy)



24

es.O.es

8.



Wydarzenia
Lp.

Nr
wniosku

Nazwa organizacji

Tytu³ Projektu
cele  zadania projektu

Przyznane
dofinansowanie

11.

49

Polski Zwi¹zek Niewidomych
Okrêg Ma³opolski w Krakowie

Promocja modelu rodziny zdrowej
spo³ecznie poprzez prowadzenie zajêæ
grupowych dla dzieci niewidomych, s³abo
widz¹cych w wieku od 0 do 6 lat z zakresu
Wczesna diagnoza
 wczesne zdiagnozowanie dzieci z powa¿nymi wadami wzroku
 wytyczenie cie¿ki w³aciwej rehabilitacji
 prowadzenie zajêæ maj¹cych na celu nauczenie w³aciwego wykorzystywania
resztek wzroku
 usprawnienie motoryki r¹k, narz¹dów artykulacyjnych

2 000

wynagrodzenia specjalistów
(umowy-zlecenia)

12.

26

Fundacja Sztuki Osób
Niepe³nosprawnych
w Krakowie

Galeria sztuki osób niepe³nosprawnych
 promocja twórczoci plastycznej osób niepe³nosprawnych poprzez organizacjê sta³ych wystaw indywidualnych i zbiorowych

2 500

koszty utrzymania galerii
 czynsz

13.

18

Fundacja ARKA w Krakowie

Promocja twórczoci osób
niepe³nosprawnych
 promocja twórczoci osób niepe³nosprawnych poprzez organizacjê i prowadzenie
warsztatów rêkodzie³a artystycznego
 stworzenie mo¿liwoci osobom z upoledzeniem umys³owym zdobycia nowych
umiejêtnoci plastycznych
 integracja rodowiska osób niepe³nosprawnych

1 600

zakup materia³ów do warsztatów
malarskich

Przeznaczenie dotacji

es.O.es

14.

70

Stowarzyszenie pn.
Regionalne Centrum
Rozwoju i Integracji Powiatu
Brzeskiego w Borzêcinie

Poza barierami  konkurs twórczoci
osób niepe³nosprawnych
 aktywizacja rodowiska artystycznego osób
niepe³nosprawnych na p³aszczynie malarstwa, grafiki, rysunku i rzeby poprzez tworzenie motywacji w formie konkursu
 konfrontacja i szansa oceny w³asnej twórczoci i mo¿liwoci artystycznych
 wy³onienie osób obdarzonych talentem
artystycznym, którym bêdzie udzielane
wsparcie w formie mecenatu i stworzenia
warunków rozwoju artystycznego

2 500

15.

14

GAUDIUM ET SPES
Stowarzyszenie Pomocy
Socjalnej w Krakowie*

Krakowskie Spotkania Artystyczne
GAUDIUM
 umo¿liwienie prezentacji dorobku artystycznego osób niepe³nosprawnych
 promocja twórczoci osób niepe³nosprawnych
 wzbogacenie oferty kulturalnej dla osób
niepe³nosprawnych

500

16.

60

Krakowska Fundacja Hamlet
w Krakowie

Promocja twórczoci plastycznej osób
niepe³nosprawnych psychicznie
w ramach dzia³alnoci galerii Sienna 5
 promocja twórczoci plastycznej osób niepe³nosprawnych poprzez organizacjê sta³ych wystaw indywidualnych i zbiorowych
 prezentacja malarstwa oraz sztuki u¿ytkowej niepe³nosprawnych twórców

2 000

koszty organizacji konkursu
plastycznego dla osób
wystawiaj¹cych prace w Galerii
(zakup nagród, druk folderu)

17.

44

Fundacja Hipoterapia
na Rzecz Dzieci
Niepe³nosprawnych
w Krakowie

Piknik integracyjny
 integracja dzieci niepe³nosprawnych ze
rodowiskiem lokalnym
 zapewnienie aktywnego wypoczynku rodziców i dzieci niepe³nosprawnych wzbogaconego o prze¿ycia zwi¹zane z kontaktem
z koñmi oraz o emocje sportowe

3 000

wynagrodzenia osób realizuj¹cych projekt (umowy-zlecenia)
koszty wypo¿yczenia estrady
i sprzêtu nag³aniaj¹cego

druk wydawnictwa pokonkursowego, nagrody rzeczowe dla
uczestników konkursu

zakup nagród dla uczestników
Spotkañ

es.O.es
!

Lp.

Nr
wniosku

18.

58

Pomoc rodzinie z ma³ym dzieckiem
Stowarzyszenie na Rzecz
o zaburzonym rozwoju
Dzieci, M³odzie¿y oraz Osób
 prowadzenie specjalistycznych wizyt doNiepe³nosprawnych
mowych, których celem jest terapia psyróde³ko w Ropie
chologiczna, terapia mowy, rehabilitacja
ruchowa, konsultacja przebiegu terapii
 zwiêkszenie kompetencji rodziców we
wspomaganiu rozwoju dziecka niepe³nosprawnego
 stworzenie rodzinie z dzieckiem niepe³nosprawnym mo¿liwoci odpoczynku i pomocy w rehabilitacji dziecka

4 000

wynagrodzenia specjalistów
(umowy-zlecenia)

19.

45

Fundacja na Rzecz Dzieci
ze rodowisk Zagro¿onych
Plus w Krakowie

Wsparcie rodziny wieloproblemowej
z wykorzystaniem metody
Wideotreningu Komunikacji
1. warsztaty dla pracowników socjalnych
i rodziców dzieci niepe³nosprawnych,
2. rekrutacja i szkolenie zespo³u wczesnej
pomocy rodzinie z ma³ym dzieckiem o zaburzonym rozwoju
 podniesie kompetencji zawodowych pracowników socjalnych oraz Zespo³u Wczesnej Pomocy Rodzinie
 podniesie kompetencji wychowawczych
rodziców dzieci niepe³nosprawnych
 stworzenie rodzinie z dzieckiem niepe³nosprawnym mo¿liwoci odpoczynku i pomocy w rehabilitacji dziecka
 prowadzenie specjalistycznych wizyt domowych, który celem jest terapia psychologiczna, terapia mowy, rehabilitacja ruchowa,
konsultacja przebiegu terapii

15 800

wynagrodzenia specjalistów
(umowy-zlecenia)
koszty przygotowania
materia³ów szkoleniowych

Nazwa organizacji

Tytu³ Projektu
cele  zadania projektu

Przyznane
dofinansowanie

Przeznaczenie dotacji

" es.O.es

Wydarzenia

20.

43

Stowarzyszenie Scena
Moliere
Krakowskie Centrum
Wspó³pracy Teatralnej
z Zagranic¹ w Krakowie

Produkcja spektaklu Pch³a Szachrajka.
Dyskusja panelowa na temat  Integracja
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej poprzez sztukê teatraln¹
 promocja twórczoci teatralnej dzieci niepe³nosprawnych
 integracja dzieci niepe³nosprawnych
z pe³nosprawnymi rówienikami
 umo¿liwienie osobom niepe³nosprawnym
prezentacji w³asnej twórczoci oraz umo¿liwienie poznania nowych technik wyrazu
artystycznego
 zmiana postaw spo³ecznych wobec osób
niepe³nosprawnych

3 000

wynagrodzenia artystów
oraz osób realizuj¹cych projekt
(umowy-zlecenia)
koszty oprawy sceniczno-muzycznej koszty druku
plakatów, zaproszeñ, ulotek

21.

36

Fundacja Domu Pomocy
Spo³ecznej dla Doros³ych
im. Adama Chmielowskiego
w £yszkowicach

Impreza Integracyjna z okazji obchodów
50-lecia Domu
 integracja mieszkañców dps ze rodowiskiem lokalnym
 promocja aktywnoci osób niepe³nosprawnych w rodowisku lokalnym
 organizacja czasu wolnego osób niepe³nosprawnych

1 100

zakup materia³ów do konkursów
i gier, zakup upominków dla
uczestników spotkania

Zadania ujête w Wojewódzkim Programie Polityki i Pomocy Spo³ecznej wobec Staroci na lata 20012003
53

Polski Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Zarz¹d Rejonowy
w Zakopanem

Starsi i niepe³nosprawni, ale aktywni
i pogodni mieszkañcy Powiatu Tatrzañskiego
 aktywizacja rodowiska seniorów poprzez
organizacjê pracy w grupach wokalno-instrumentalnej oraz rêkodzielniczej
 organizacja powiatowego dnia seniora

2 500

wynagrodzenie instruktorów
(umowy-zlecenia)
wynajem sali, zakup materia³ów do zajêæ warsztatowych,
koszty transportu, koszty druku
zaproszeñ, ulotek, plakatów

23.

25

Fundacja Sztuki Osób
Niepe³nosprawnych
w Krakowie

Twórcza jesieñ ¿ycia
 rozwijanie zainteresowañ twórczych
wród ludzi starszych
 prezentacja twórczoci artystycznej osób
starszych poprzez organizacjê konkursu
literackiego

4 000

wydanie ksi¹¿ki pokonkursowej
zakup materia³ów malarskich
zakup artyku³ów spo¿ywczych
przygotowanie wystawy
plastycznej, wernisa¿u i katalogu

es.O.es

22.

#

Lp.

Nr
wniosku

24.

4

25.

26.

Nazwa organizacji

Tytu³ Projektu
cele  zadania projektu

Przyznane
dofinansowanie

Przeznaczenie dotacji

Polski Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Zarz¹d Rejonowy
w Krakowie-Nowej Hucie

VII Przegl¹d Amatorskich Zespo³ów
Artystycznych
 aktywizacja rodowiska seniorów poprzez
tworzenie nowych zespo³ów wokalnych
i kabaretowych
 pobudzanie inicjatyw twórczoci amatorskiej osób starszych

2 500

wynajem sali
wynajem rodka transportu
koszty druku zaproszeñ,
programów, afiszy

3

Polski Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Zarz¹d Rejonowy
w Proszowicach

Pogodna jesieñ seniorów 2002r.
 aktywizacja rodowiska seniorów poprzez
umo¿liwienie skorzystania z dostêpnej
oferty kulturalnej (teatr, kino, muzeum)
 profilaktyka zdrowotna seniorów

3 000

bilety wstêpu do kina, teatru,
muzeum

65

Stowarzyszenie Dzieci Wojny Jesienne Bieszczady Przyjazne Seniorom
 organizacja czasu wolnego osób starOddzia³ Krakowski
szych
 aktywizacja seniorów do wzajemnej pomocy i wsparcia

3 000

wynajem autokaru
zakwaterowanie i wy¿ywienie
uczestników

* projekty pozytywnie zaopiniowane przez zespó³ opiniuj¹cy, które równie¿ otrzyma³y dotacjê z Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego

$ es.O.es

Wydarzenia

Wnioski odrzucone z powodu niskiej punktacji (poni¿ej 12 pkt.)
Lp.

Nazwa organizacji

Tytu³ projektu

Dlaczego

1.

Fundacja Pomocy Rodzinie
im. w. Królowej Jadwigi, Kraków

I TY POTRAFISZ zajêcia artterapeutyczne Projekt zbyt lokalny  ma³o prawdopodobny
dla seniorów
udzia³ osób spoza miasta Krakowa.

2.

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych
Pro Familia, Kraków

Szkolenie Kadry Organizatorów Zastêpczego Projekt jedynie w czêci odpowiada zadarodowiska Rodzinnego (ze szczególnym niom okrelonym w kryteriach oceny; obejuwzglêdnieniem szkolenia kandydatów do muje tylko szkolenia kadry opieki zastêpczej.
pe³nienia funkcji pogotowia rodzinnego i rodzinnego domu dziecka)

3.

Fundacja Pomocy Rodzinie
im. w. Królowej Jadwigi, Kraków

Zdrowa Rodzina

4.

Polski Zwi¹zek Niewidomych
Okrêg Ma³opolski, Kraków

Organizacja i przeprowadzenie wycieczki Proponowane dzia³ania ma³o innowacyjne,
rekreacyjnej do Zakopanego wspieraj¹cej ma³y wk³ad w³asny organizatora w kosztach
aktywnoæ ¿yciow¹ inwalidów wzroku
ogólnych projektu.

Projekt jedynie w czêci odpowiada zadaniom okrelonym w kryteriach oceny; plan
dzia³ania niezgodny z preliminarzem.

es.O.es
%

Wnioski odrzucone z powodów formalnych (nie oceniane)
Lp.

Nazwa organizacji

Tytu³ projektu

Powód odrzucenia

1.

Caritas Diecezji Kieleckiej, Proszowice

Informator pomocy spo³ecznej Pomocna Projekt niezgodny z zadaniami.
D³oñ

2.

Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie
wietlica Terapeutyczna w Trzebini

Tworzenie miejsc odci¹¿eniowych dla dzieci Projekt zbyt lokalny.
niepe³nosprawnych z rodzin dysfunkcyjnych.

3.

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków
z siedzib¹ w Chrzanowie

Wspólne dzia³anie  jak ¿yæ z cukrzyc¹

4.

Fundacja Na Rzecz Dzieci Niewidomych
i Niedowidz¹cych w Krakowie

10-cio miesiêczne kszta³cenie dla osób Projekt niezgodny z zadaniami.
z dysfunkcj¹ wzroku w zakresie TELEMARKETINGU: przyjmowanie zleceñ telefonicznych i zamówieñ na zakup towarów oraz
us³ug, informacje telefoniczne, badania tele-ankietowe.

5.

wietlica dla Dzieci im. Jana Paw³a II
Wadowice

D³ugofalowy (od 1993r.) i ponadpowiatowy Brak wymaganych za³¹czników, oferta
program z przyswajaniem nowoczesnych sporz¹dzona wadliwie.
metod racy z rodzinami wieloproblemowymi
w celu zwiêkszenia umiejêtnoci wychowawczych rodzin, promowanie modelu rodziny zdrowej spo³ecznie, wspieranie rodowisk trzewociowych.

6.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Prowadzenie Dziennego Centrum Aktywnoci. Projekt niezgodny z zadaniami, brak
z Upoledzeniem Umys³owym
wymaganych za³¹czników.
Ko³o w Nowym Targu, Orodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

7.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Upoledzeniem Umys³owym
Ko³o w Nowym Targu

8.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació³ Osób Zajêcia rehabilitacyjno-terapeutyczne z oso- Projekt niezgodny z zadaniami.
Niepe³nosprawnych w Jerzmanowicach
bami niepe³nosprawnymi w DS  Ognisku
terapeutycznym  Jerzmanowice 198

9.

Fundacja Polska ARKA, Tarnów

Prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji.

Program Profilaktyczno-Wychowawczy
Jestemy z Tob¹  praca z dzieæmi ulicy

Projekt niezgodny z zadaniami.

Oferta sporz¹dzona wadliwie  kosztorys
niezgodny z zasadami (zakupy inwestycyjne,
remont)

Projekt niezgodny z zadaniami.

& es.O.es

Wydarzenia

10.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Prowadzenie Orodka Terapii Zajêciowej ja- Projekt niezgodny z zadaniami.
z Upoledzeniem Umys³owym
ko forma wsparcia osób upoledzonych
Ko³o w Szczawnicy
umys³owo i wielorako niepe³nosprawnych
we w³asnym rodowisku.

11.

wiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy AK w Zakopa- Pomoc najubo¿szym, niepe³nosprawnym Projekt niezgodny z zadaniami, oferta sponem
Kombatantom Z¯AK; pokrycie kosztów rz¹dzona wadliwie  brak kosztorysu, brak
utrzymania biura.
wymaganych za³¹czników.

12.

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe START

13.

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Brak tytu³u  warsztaty terapeutyczne Baw Projekt niezgodny z zadaniami  program
siê razem z nami, Ruch rozwijaj¹cy Wero- dotyczy jedynie jednej gminy.
Niepe³nosprawnych OLIMP, Brzeszcze
niki Sherborne, grupowe zajêcia rehabilitacyjne na sali i basenie, wyposa¿enie sali terapii zajêciowej i placu zabaw.

14.

Chrzanowskie Stowarzyszenie Abstynentów Powiatowy Orodek  Centrum Kryzysowe
Klub Powci¹gliwych w Chrzanowie

15.

Chrzanowskie Stowarzyszenie Abstynentów Chrzanowskie Dni Trzewoci (powiatowe). Brak wymaganych za³¹czników.
Klub Powci¹gliwych w Chrzanowie

16.

Szko³a Podstawowa w Lubaszowej

Letni Wypoczynek dla Dzieci Wiejskich.

Projekt niezgodny z zadaniami, program
zbyt lokalny  gminny, brak wymaganych
za³¹czników.

17.

Owiêcimskie Centrum Kultury

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Komunalna instytucja kultury.

18.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepe³no- Obóz Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy M³o- Projekt zbyt lokalny.
sprawnym i ich Rodzinom Kruszynki dzie¿y Niepe³nosprawnej.
w Skawinie

19.

Stowarzyszenie Wspierania Rodziny
i Spo³ecznoci Wiejskiej ZACHARIASZ,
Wola Zachariaszowska gm. Zielonki

20.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepe³no- wietlica MUMINKI  przyjaznym miejscem Projekt niezgodny z zadaniami.
sprawnym Muminki, Trzebinia
integracji i rehabilitacji.

21.

Tarnowskie Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci Autystycznych, Tarnów

22.

Chrzecijañskie Stowarzyszenie Osób
Wczesna pomoc  poradnictwo domowe  Projekt zbyt lokalny obejmuje jedynie miaNiepe³nosprawnych, ich Rodzin i Przyjació³ opieka nad ma³ym dzieckiem o zaburzonym sto Kraków.
OGNISKO, Kraków
rozwoju

Integracyjne Zawody P³ywackie.

Brak wymaganych za³¹czników.

Projekt niezgodny z zadaniami, dotyczy ca³orocznej dzia³alnoci wietlicy, program
bardzo lokalny  gminny.

Diagnoza i terapia dziecka autystycznego  Brak wymaganych za³¹czników.
sukcesem w nawi¹zaniu kontaktów spo³ecznych.
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wietlica Socjoterapeutyczna.

Brak wymaganych za³¹czników.

'

Lp.

Nazwa organizacji

Tytu³ projektu

Powód odrzucenia

23.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Upoledzeniem Umys³owym,
Ko³o w Jab³once

Kontynuacja dzia³añ z zakresu pomocy spo- Projekt niezgodny z zadaniami, oferta spo³ecznej na rzecz osób niepe³nosprawnych rz¹dzona wadliwie (kosztorys), brak wymaw rodowisku wiejskim i wspieranie ich rodzin. ganych za³¹czników.

24.

Fundacja im. Brata Alberta,
Zarz¹d Regionalny Chrzanów

V Wojewódzkie Spotkania Integracyjne
Osób Niepe³nosprawnych.

25.

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci,
Zarz¹d Miejski Tarnów

Czekam na Ciebie  organizacja wolonta- Projekt niezgodny z zadaniami, brak wymariatu.
ganych za³¹czników.

26.

Ko³o Pomocy Dzieciom po Pora¿eniu
Mózgowym RAZEM, Tarnów

Ogólnopolska Konferencja nt. wiat dziec- Projekt niezgodny z zadaniami.
ka i m³odzie¿y niepe³nosprawnej  Nadzieje
i Rozterki

27.

Stowarzyszenie Scena Moliere, Kraków

Promocja mo¿liwoci pracy dla osób niewi- Projekt niezgodny z zadaniami.
domych  pokazy masa¿u leczniczego, koncert gitarowy Sebastiana Kowalczyka ucznia
Medycznego Studium Masa¿u Leczniczego.

28.

Stowarzyszenie Wspomagania Osób
Niepe³nosprawnych Kolonia
w Harbutowicach

Spotkania Integracyjne 2002

29.

Polski Zwi¹zek Niewidomych,
Okrêg Ma³opolski, Kraków

Prowadzenie zajêæ z zakresu orientacji Projekt niezgodny z zadaniami.
w przestrzeni w miejscu zamieszkania inwalidy wzroku

30.

Polski Zwi¹zek Niewidomych,
Okrêg Ma³opolski, Kraków

Propagowanie czytelnictwa wród niewido- Projekt niezgodny z zadaniami.
mych i s³abo widz¹cych

31.

Polski Zwi¹zek Niewidomych,
Okrêg Ma³opolski, Kraków

Poszerzenie biblioteki ksi¹¿ki mówionej.

32.

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia
Psychicznego Nadzieja, Owiêcim

Konkurs amatorskich filmów video ¯ycie Brak wymaganych za³¹czników.
rodowiskowych Domów Samopomocy
dzia³aj¹cych na terenie województwa ma³opolskiego

33.

ARKA Poradnia Specjalistyczna, Telefon
Zaufania 987, Zarz¹d G³ówny Tarnów

Szkolenie warsztatowe wolontariuszy
orodków pomocowych.

Zadanie ju¿ zrealizowane.

Brak wymaganych za³¹czników.

Projekt niezgodny z zadaniami.

Projekt niezgodny z zadaniami, zbyt lokalny.
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Wydarzenia

34.

Owiêcimskie Stowarzyszenie Trzewoci
Klub Abstynent Owiêcim

Wspieranie dzia³alnoci rodowisk trzewo- Projekt zbyt lokalny.
ciowych.

35.

Stowarzyszenie Abstynencja, Owiêcim

Promowanie modelu rodziny zdrowej spo- Brak wymaganych za³¹czników.
³ecznie i wspieranie dzia³alnoci rodowisk
trzewociowych.

36.

Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski
Promyki, Limanowa

wietlica integracyjna w po³¹czeniu z hipo- Projekt niezgodny z zadaniami, brak za³¹cztarapi¹.
ników.

37.

Stowarzyszenie Trzewociowe Nadzieja, wietlica twórczo-terapeutyczna  wspiera- Projekt zbyt lokalny.
Szczucin
nie dzia³alnoci rodowisk trzewociowych.

38.

Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczpospolitej,
Okrêg Ma³opolski, Kraków

Lekarstwo na samotnoæ  Harcerska Akcja Oferta sporz¹dzona wadliwie  kosztorys
Pomocy Osobom Starszym
niespójny z projektem.

39.

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci,
Zarz¹d Rejonowy w Wadowicach

rodowiskowe Ognisko Wychowawcze
przy TPD w Wadowicach.

40.

Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów,
Zarz¹d Rejonowy z siedzib¹ w Chrzanowie

Organizacja czasu wolnego  promowanie Oferta sporz¹dzona wadliwie (kosztorys).
i wspieranie aktywnoci twórczej osób starszych.

41.

Che³meckie Stowarzyszenie Trzewoci
Klub Paprotnik, Che³mek

Bez nazwy  wspieranie rodowisk trzewo- Brak wymaganych za³¹czników.
ciowych, promowanie modelu rodziny
zdrowej bez na³ogów, uwiadamianie spo³eczeñstwa, m³odzie¿y o zagro¿eniach choroby alkoholowej.

42.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³no- II Spotkania Artystyczna Osób Niepe³nosprawnych RODZINA, Gorlice
sprawnych

Brak wymaganych za³¹czników.

43.

Libi¹skie Centrum Kultury, Libi¹¿

Gminna instytucja kultury.

44.

Ogólnopolski Zwi¹zek Inwalidów Narz¹du Domowe poradnictwo prawne i rehabilitacja Projekt niezgodny z zadaniami.
Ruchu, Kraków
spo³eczna osób niepe³nosprawnych i starszych.

45.

Konwent OO. Bonifratrów, Konary Zielona

46.

Stowarzyszenie Wspólnota wiêtego Brata Rzecznik praw bezdomnego.
Alberta Chleb i wiat³o, Kraków

Projekt niezgodny z zadaniami.

47.

Krakowskie Forum Organizacji Socjalnych
KraFOS, Kraków

Projekt niezgodny z zadaniami.

Organizacja wyjazdu rekreacyjno-aktywizu- Brak wymaganych za³¹czników
j¹cego dla osób starszych.
(sprawozdania merytorycznego).

Akcja cz³owiek

es.O.es

Libi¹skie Spotkania Integracyjne.

Projekt niezgodny z zadaniami, program zbyt
lokalny  jedynie gminny, brak wymaganych
za³¹czników.



Wydarzenia
Lp.

Nazwa organizacji

Tytu³ projektu

Powód odrzucenia

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³no- Rehabilitacja i terapia dzieci niepe³nospraw- Projekt niezgodny z zadaniami.
sprawnych im. Jana Paw³a II, Tymbark
nych celem uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym

49.

Stowarzyszenie Dom Fides, Malbork

50.

Polski Zwi¹zek G³uchych, Oddzia³ Ma³opolski, Nies³ysz¹cy w ¿yciu naszego miasta. Dia- Projekt niezgodny z zadaniami.
Kraków
gnoza niedos³uchu i opieka oraz przystosowanie osób nies³ysz¹cych do aktywnego
dzia³ania i rozwoju swojej osobowoci.

51.

Oddzia³ Podhalañski Polskiego Towarzy- Poprawa warunków ¿ycia spo³ecznego i za- Projekt niezgodny z kryteriami  zakupy
stwa Stwardnienia Rozsianego, Zakopane wodowego osób niepe³nosprawnych na lata inwestycyjne, niezgodny z zadaniami,
20012005.
niekompletne za³¹czniki.

52.

Fundacja Uwolnienie, £ód

Punkt konsultacyjny dla osób uzale¿nionych Projekt niezgodny z zadaniami.
w Krakowie.

Interwencja kryzysowa dla ofiar przemocy
domowej.

Projekt niezgodny z kryteriami  zakupy
inwestycyjne, remont.

es.O.es

48.

es.O.es

Od stycznia 2002 roku zosta³ uruchomiony na terenie gminy Wieliczka program wietlic socjoterapeutyczno-wychowawczych. Program obejmuje swym zasiêgiem szko³y podstawowe wsi znajduj¹cych siê na terenie gminy. W szko³ach
tych zorganizowane zosta³y darmowe
wietlice przeznaczone dla dzieci ¿yj¹cych w rodzinach, które nie s¹ w stanie
zadbaæ o w³aciwy rozwój dzieci. Na przeszkodzie staje najczêciej uzale¿nienie
od alkoholu u jednego, ale te¿ i u dwojga
rodziców, przemoc fizyczna lub emocjonalna, lub prawdziwe ubóstwo. Niestety
zdarza siê i tak, ¿e wszystkie opisane wy¿ej symptomy wystêpuj¹ równoczenie.
Lokalizacja miejscowoci do których
adresowany jest program sprzyja rozwojowi opisanych zjawisk, a równoczenie stoi na przeszkodzie wszelkim oddzia³ywaniom profilaktyczno  resocjalizacyjnym. W wioskach nie ma psychologa, pomocy spo³ecznej, a zamkniête
rodowisko akceptuje taki stan rzeczy.
Dziêki inicjatywie Stowarzyszenia
na Rzecz Profilaktyki Spo³ecznej Arche, w szko³ach podstawowych w Dobranowicach, Golkowicach, Mietniowie,
Podstolicach, Raciborsku, Sierczy i Wieliczce utworzone zosta³y wietlice skupiaj¹ce dzieci potrzebuj¹ce pomocy
i wsparcia w procesie wychowawczym.
Obecnie pod opiek¹ stowarzyszenia
znajduje siê 120 dzieci. Zadaniem osób
prowadz¹cych jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeñstwa, wyposa¿enia ich we w³aciwe wzorce zachowañ i ofiarowania im choæ przez chwilê
mi³oci i ciep³a, którego nie dowiadczaj¹ w domu. W ramach wietlic prowadzone s¹ równie¿ zajêcia wyrównawcze

dla osób maj¹cych problemy z nauk¹,
edukacyjne i wspomagaj¹ce w rozwoju
posiadanych przez dzieci zdolnoci.
Oddzia³ywaniami terapeutycznymi
objêci s¹ równie¿ rodzice, dziêki wspó³pracy z którymi mo¿liwa jest rzeczywista poprawa warunków wychowawczych i socjalnych naszych podopiecznych. Poniewa¿ program jest realizowany zaledwie od stycznia, praca z rodzicami nie jest jeszcze sta³ym elementem
dzia³alnoci ka¿dej wietlicy. Powodem
s¹ zbyt niskie nak³ady bud¿etowe przeznaczone na prowadzenie wietlic.
Ka¿de dziecko przychodz¹ce na
wietlicê otrzymuje dro¿d¿ówkê i kubek
ciep³ej herbaty. Dziêki hojnoci firmy Makro dzieci maj¹ równie¿ bloki, farby
i kredki, co umo¿liwia zorganizowanie
wielu interesuj¹cych zajêæ. Niestety tegoroczne wydatki gminy mog¹ zdeterminowaæ istnienie wietlic w roku przysz³ym.
Bie¿¹ce potrzeby bliskie s¹ zwyciêstwa
nad prac¹ z dzieæmi, które nie zawsze
maj¹ do kogo zwróciæ siê o pomoc.
Dlatego zwracamy siê z prob¹
o wsparcie finansowe lub rzeczowe do
ka¿dej osoby oraz instytucji, dla której
los blinich nie jest obojêtny. Nasze
dzieci potrzebuj¹ ubrañ, podrêczników
szkolnych oraz innych materia³ów pomocnych w pracy terapeutycznej.
Ka¿da wietlica poszukuje patrona,
który chcia³by pomóc tym, którzy naprawdê tego potrzebuj¹. Dzieci potrafi¹
naprawdê doceniæ i podziêkowaæ osobom, które oka¿¹ akt dobrej woli.
Opracowanie: Katarzyna Czaczuñ
Stowarzyszenie na Rzecz
Profilaktyki Spo³ecznej Arche

Prezentacje

Program socjoterapeutyczno-wychowawczy
Stowarzyszenia na Rzecz Profilaktyki
Spo³ecznej Arche

!
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Warto wiedzieæ

Problemy spo³eczne
w województwie ma³opolskim
W ramach corocznie opracowywanej przez ROPS diagnozy problemów
spo³ecznych w województwie ma³opolskim, gromadzimy dane na temat wiadczeñ realizowanych w pomocy spo³ecznej, kadry pomocy spo³ecznej i instytucji
pomocowych, wspó³pracuj¹c w tym
wzglêdzie z jednostkami organizacyjnymi pomocy spo³ecznej  orodkami pomocy spo³ecznej, powiatowymi centrami
pomocy rodzinie, s³u¿bami wojewody.
Gromadz¹c informacje o poziomie bezrobocia w województwie, patologiach
spo³ecznych, tendencjach demograficznych korzystamy z dostêpnych statystyk
publikowanych przez Wojewódzki Urz¹d
Pracy, G³ówny Urz¹d Statystyczny,
Urz¹d Statystyczny w Krakowie czy
opracowywanych specjalnie przez Komendê Wojewódzk¹ Policji w Krakowie.
Na podstawie opracowanych danych przygotowywane s¹ raporty o sytuacji spo³ecznej w Ma³opolsce. W celu
ukazania syntetycznego obrazu problemów spo³ecznych w poszczególnych
powiatach województwa ma³opolskiego
podsumowaniem raportów, jest corocznie konstruowany syntetyczny wskanik problemów.
Opracowywany wskanik, oparty jest
na danych z subiektywnie wybranych
i uznanych jako znacz¹ce czterech
dziedzin spo³ecznych:
 Pomoc spo³eczna  odsetek osób objêtych pomoc¹ spo³eczn¹,
 Bezrobocie  stopa bezrobocia,
 Patologie spo³eczne  przestêpczoæ
nieletnich,
 Procesy demograficzne  odsetek
osób w wieku tzw. poprodukcyjnym.
Dane wyjciowe oraz przypisana im
punktacja, lokuj¹ca powiaty na kolej-

nych stopniach skonstruowanej skali
wskanika znajduj¹ siê w prezentowanych poni¿ej zestawieniach tabelarycznych oraz mapach problemów spo³ecznych. Poni¿ej prezentujemy równie¿
sumaryczny wynik dokonanej analizy
oraz komentarz.
W 2001 roku w województwie ma³opolskim, spe³niaj¹c kryteria okrelone
w ustawie o pomocy spo³ecznej, skorzysta³o z pomocy 116 446 rodzin,
z czego 56,4% (65 676) rodzin wiejskich. £¹czna liczba osób w rodzinach
pozostaj¹cych w krêgu pomocy spo³ecznej stanowi 433 831, czyli 13,4%
wszystkich mieszkañców Ma³opolski.
Odsetek osób korzystaj¹cych ze
wsparcia pomocy spo³ecznej w stosunku do liczby mieszkañców jest jednak
znacznie zró¿nicowany terytorialnie
i waha siê od 6,5% w Krakowie do
27,1% w powiecie nowos¹deckim
ziemskim i 23,4% w powiecie limanowskim. Do powiatów o relatywnie niskiej
liczbie klientów pomocy spo³ecznej,
oprócz wspomnianego Krakowa, mo¿emy zaliczyæ równie¿ powiaty: krakowski ziemski (8,7%), chrzanowski
(9,1%), olkuski (9,7%) oraz wadowicki
i wielicki  odpowiednio 9,9% i 10,2%.
Do powiatów o bardzo wysokim procencie korzystaj¹cych ze wsparcia nale¿¹: w/w powiaty nowos¹decki i limanowski oraz powiat tarnowski ziemski
(21,8%) i gorlicki (21,6%).
Innym znacz¹cym problemem, którego wskaniki liczbowe wykorzystano
przy budowie oceny problemów spo³ecznych w Ma³opolsce, jest bezrobocie. Stopa bezrobocia wed³ug stanu na dzieñ
31.12.2001 r. dla województwa wynios³a 14 przy ogólnopolskim wskaniku

es.O.es
w Regionie ze wzglêdu na jego spo³eczne znaczenie, by³a przestêpczoæ
nieletnich. W 2001 roku w województwie ma³opolskim zanotowano ogó³em
5 407 tego rodzaju przestêpstw. Nieletni przestêpcy stanowili grupê 2 890
osób. Nieletni sprawcy przestêpstw
stanowili w omawianym okresie 9,4%
ogó³u sprawców przestêpstw.
Najwiêkszy odsetek przestêpstw
pope³nionych przez nieletnich w stosunku do ogó³u przestêpstw zanotowano w 2001 roku w powiatach: bocheñskim (31,0%), d¹browskim (15,5%),
wielickim (13,4%) oraz brzeskim
(12,9%). Najmniejszy udzia³ w policyjnych statystykach m³odociani przestêpcy mieli w powiatach: miechowskim
(1,3%) proszowickim (2,4%), nowotarskim (2,5%) oraz gorlickim (2,9%). Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ publikowane
wskaniki przestêpczoci nieletnich s¹
cile zwi¹zane z wykrywalnoci¹.

Osoby objête pomoc¹ spo³eczn¹ w odsetkach ogó³u ludnoci

Warto wiedzieæ

o wartoci 17,4. W poszczególnych powiatach województwa ma³opolskiego
wystêpuje znaczne zró¿nicowanie wysokoci tego wskanika. Najni¿sze
wskazania posiada stopa bezrobocia
dla miasta Krakowa (8,1), powiatu miechowskiego (10,1) oraz powiatu tatrzañskiego i proszowickiego (10,2
i 10,3). Najwy¿sze wskazania stopa
bezrobocia przyjê³a w powiatach nowos¹deckim ziemskim (22,6) oraz gorlickim (20,7), gdzie co pi¹ta osoba aktywna zawodowo pozostaje bez pracy.
Wysok¹ wartoæ stopa bezrobocia
w 2001 roku przyjê³a równie¿ w powiatach limanowskim (19,1), olkuskim
(18,4), d¹browskim (18,0) oraz powiatach chrzanowskim i owiêcimski (odpowiednio 17,3 i 17,2).
Kolejnym problemem spo³ecznym,
jaki zosta³ poddany diagnozie i wykorzystany do budowy syntetycznego
wskanika problemów spo³ecznych

#

Warto wiedzieæ
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Stopa bezrobocia

Przestêpczoæ nieletnich
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie  Sprawozdanie MPIPS-03 IXII 2001 r.; Ludnoæ,
ruch naturalny i migracje w województwie ma³opolskim, Urz¹d Statystyczny w Krakowie, Kraków 2002; Biuletyn Nr 4/2001 Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie; dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Województwo ma³opolskie zamieszkuje 3 240 901 mln osób, z czego
14,9% (483 666 tysiêcy) to ludzie w wieku poprodukcyjnym (kobiety powy¿ej 60
roku ¿ycia oraz mê¿czyni powy¿ej 65
roku ¿ycia). Obecnie najwy¿szy odsetek seniorów wystêpuje w powiatach
miechowskim (19,5%), proszowickim
(17,0%) oraz grodzkim krakowskim
(16,7%). Do powiatów demograficznie
najm³odszych zalicza siê: Nowy S¹cz
(12,4%), powiat nowos¹decki ziemski
(12,7%), nowotarski (13,0%), mylenicki (13,1%) oraz limanowski (13,3%).
Na podstawie oceny danych dotycz¹cych wy¿ej wymienionych dziedzin,
ka¿demu powiatowi, w zale¿noci od
wartoci danych, przyporz¹dkowano
okrelon¹ iloæ punktów. Najwiêcej

punktów (maksimum 2222 powiaty,
w ramach jednej dziedziny) otrzymywa³y powiaty, w których sytuacja by³a
najmniej korzystna. Wiêksza iloæ
punktów oznacza zatem wy¿szy poziom danego problemu spo³ecznego.
Suma punktów z wszystkich czterech
dziedzin da³a wartoæ wskanika poziomu problemów spo³ecznych na danym terenie.
W wyniku tej operacji otrzymano
skalê, na której szczycie znalaz³ siê
(jak i w roku ubieg³ym) powiat d¹browski (65 punktów), dalej kolejno nowos¹decki ziemski  56 punktów i tarnowski
 55 punktów oraz powiaty gorlicki  53
punkty i limanowski 52 punkty, które
w roku ubieg³ym równie¿ zajmowa³y
wysokie miejsca na skali.

Warto wiedzieæ

Iloæ ludnoci w wieku poprodukcyjnym w odsetkach ogó³u ludnoci

%

Tabela 1. Wskaniki problemów spo³ecznych w województwie ma³opolskim (2001 r.)
stopa
bezrobocia

pkt.

ludnoæ
w wieku
poprodukcyjnym*

pkt.

klienci
pomocy
spo³ecznej**

pkt.

przestêpczoæ
nieletnich***

pkt.

Bocheñski

13,8

9

14,0%

6

13,8%

10

66,0

22

Brzeski

15,9

12

14,2%

7

15,3%

12

32,4

19

Chrzanowski

17,3

16

15,4%

14

9,1%

3

19,4

16

D¹browski

18,0

17

15,1%

12

17,6%

15

49,5

21

Gorlicki

20,7

20

14,6%

8

21,6%

18

6,1

7

Krakowski

13,2

7

15,4%

14

8,7%

2

10,3

11

Limanowski

19,1

19

13,3%

5

23,4%

20

6,4

8

Myslenicki

14,1

10

13,1%

4

18,6%

16

5,1

6

Miechowski

10,1

2

19,5%

17

13,0%

9

2,5

4

Nowos¹decki

22,6

21

12,7%

2

27,1%

21

10,5

12

15,8%

6

Nowotarski

13,6

8

13,0%

3

13

5,1

Olkuski

18,4

18

15,2%

13

9,7%

4

7,5

9

Owiêcimski

17,2

15

14,8%

10

10,4%

7

16,9

15

Proszowicki

10,3

4

17,0%

16

13,0%

9

4,7

5

Suski

12,3

5

15,1%

12

19,1%

17

11,3

13
14

Tarnowski

16,5

14

14,6%

8

21,8%

19

12,0

Tatrzañski

10,2

3

15,0%

11

11,0%

8

25,7

18

Wadowicki

15,6

11

14,0%

6

9,9%

5

8,2

10

Wielicki

15,9

12

14,7%

9

10,2%

6

33,7

20

Kraków

8,1

1

16,7%

15

6,5%

1

21,7

17

Nowy S¹cz

16,2

13

12,4%

1

14,2%

11

10,5

12

Tarnów

12,5

6

14,2

7

16,9%

14

12,0

14

Wiêksza iloæ punktów oznacza wy¿szy poziom danego problemu spo³ecznego.
* kobiety wieku 60 lat i wiêcej, mê¿czyni w wieku 65 lat i wiêcej, ** odsetek liczby osób w rodzinach wiadczeniobiorców OPS w liczbie ludnoci danego terenu, *** wskanik na 10 000 ludnoci
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie  Sprawozdanie MPIPS-03 IXII 2001 r.; Ludnoæ, ruch naturalny i migracje w województwie ma³opolskim, Urz¹d Statystyczny w Krakowie, Kraków 2002; Biuletyn Nr 4/2001 Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie; dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
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POWIAT

SUMA
PUNKTÓW
(wartoæ
wskanika)

Bocheñski

47

Brzeski

50

Chrzanowski

49

D¹browski

65

Gorlicki

53

Krakowski

34

Limanowski

52

Mylenicki

36

Miechowski

32

Nowos¹decki

56

Nowotarski

30

Olkuski

44

Owiêcimski

47

Proszowicki

34

Suski

47

Tarnowski

55

Tatrzañski

40

Wadowicki

32

Wielicki

47

Kraków

34

Nowy S¹cz

37

Tarnów

41

Wed³ug skonstruowanego wskanika najkorzystniejsza sytuacja zanotowana zosta³a w 2001 roku w powiatach: nowotarskim  wartoæ wskanika
30 punktów, wadowickim i miechowskim  po 32 punkty, Krakowie  34
punkty oraz jego okolicach  powiat

krakowski ziemski i powiat proszowicki
równie¿ po 34 punkty. Jest to równie¿
uk³ad zbli¿ony do uzyskanego w roku
poprzednim.
Terytorialn¹ koncentracjê problemów spo³ecznych w województwie ilustruje prezentowana poni¿ej mapa.
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Tabela 2. Sumaryczny wskanik problemów spo³ecznych w województwie ma³opolskim (2001 r.)
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Poziom problemów spo³ecznych w powiatach województwa maloppolskiego
w 2001 roku
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie  Sprawozdanie MPIPS-03 IXII 2001 r.; Ludnoæ,
ruch naturalny i migracje w województwie ma³opolskim, Urz¹d Statystyczny w Krakowie, Kraków 2002; Biuletyn Nr 4/2001 Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie; dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Opracowanie: Ma³gorzata Szl¹zak
ROPS
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1. DZIA£ANIA PREWENCYJNE
Sposobem reagowania na niepo¿¹dane zjawiska spo³eczne jest profilaktyka, rozumiana jako zmniejszanie ryzyka
substancji psychoaktywnych oraz zwi¹zanych z ich u¿ywaniem problemów, poprzez niedopuszczenie do rozprzestrzeniania siê owych zjawisk (Sieros³awski,
wi¹tkiewicz 2002). Poniewa¿ zakres
profilaktyki jest bardzo szeroki, dotyczy
wiêc osób u¿ywaj¹cych substancji psychoaktywnych ale i tych, które s¹ z nimi
w jakim stopniu powi¹zane.
W kontekcie nadu¿ywania alkoholu, obok dzia³añ skierowanych do grup
wysokiego ryzyka wystêpowania
szkód, niezmiernie wa¿n¹ grupê tworz¹ osoby w ró¿nym stopniu nara¿one
na przejawy zachowañ ryzykownych
takich jak spo¿ywanie alkoholu.
W przewa¿aj¹cej czêci dotyczy to
osób m³odych, dlatego terenem oddzia³ywañ zwi¹zanych z promocj¹
zdrowego stylu ¿ycia i opónieniem
wieku inicjacji alkoholowej jest przede
wszystkim szko³a.
W województwie ma³opolskim
w ubieg³ym roku ponad 12% m³odzie¿y
bra³o udzia³ w szkolnych i pozaszkolnych programach profilaktycznych, finansowanych z bud¿etów gmin. W programach brali udzia³ równie¿ rodzice
oko³o 11% m³odzie¿y zaanga¿owanej
w program (dane pochodz¹ce z gminnych sprawozdañ z realizacji ustawy
o wychowaniu w trzewoci (...) nades³ane przez Pe³nomocników Zarz¹dów
Gmin d/s Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych). Najwiêcej m³odzie¿y
z powiatów M. Kraków, wadowicki i tarnowski bra³o udzia³ w programach

szkolnych, w rodowiskowych natomiast przoduje powiat chrzanowski
i tarnowski (tabela 1.).
Najczêciej by³y realizowane: Drugi
Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków, Noe, Spójrz Inaczej. Pojawia³y siê
równie¿ inne programy, które jednak
nie s¹ programami autorskimi zatwierdzonymi przez Kuratorium Owiaty i ich
stosowanie budzi wiele w¹tpliwoci.
W sytuacji zdiagnozowania ryzyka
wyst¹pienia szkód spowodowanych
u¿ywaniem alkoholu w najbli¿szym rodowisku dziecka, podejmowane jest
szereg dzia³añ interwencyjno-profilaktycznych, które realizuj¹ poradnie i wietlice socjoterapeutyczne (tabela 2.).
Najbardziej zaawansowany poziom
dzia³añ profilaktycznych adresowany jest
do tzw. grup wysokiego ryzyka. Obejmuje ona szereg szeroki wachlarz dzia³añ
terapeutyczno-rehabilitacyjnych, których
celem jest przeciwdzia³anie pog³êbianiu
siê procesu chorobowego i ponowna socjalizacja uzale¿nionych osób. Realizowana jest przez wykwalifikowanych specjalistów (lekarzy, terapeutów, psychologów, pracowników socjalnych) na terenie
orodków i poradni odwykowych, szpitali, zak³adów karnych, placówek wychowawczych i resocjalizacyjnych.
2. SYSTEM POMOCY OSOBOM
UZALE¯NIONYM
W Ma³opolsce istnieje niewiele
specjalistycznych placówek lecznictwa
odwykowego. Najbardziej znane znajduj¹ siê w Krakowie (w ostatnim roku
powsta³y tylko dwie Centrum Terapii
Uzale¿nieñ oraz Poradnia Terapii Uzale¿nieñ)
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Profilaktyka i rozwi¹zywanie problemów
alkoholowych  Raport (cz. II)

!

Programy szkolne
Liczba
m³odzie¿y

Liczba
wychowawców

Programy rodowiskowe
Liczba
rodziców

Liczba
m³odzie¿y

Liczba
wychowawców

Liczba
rodziców

bocheñski

1320

53

0

300

8

brzeski

2447

148

150

148

23

30
22

chrzanowski

1950

40

486

4180

96

165

d¹browski

1398

113

130

104

8

0

gorlicki

1005

40

230

465

25

28
15

6815

239

415

730

52

12000

600

0

0

49

0

limanowski

1566

108

186

110

7

0

miechowski

1654

62

805

1824

32

261

mylenicki

2186

205

308

1422

193

190

nowos¹decki

4975

218

903

560

32

200

nowotarski

3578

339

1064

1620

110

30

Nowy S¹cz

4156

0

0

2197

0

0

olkuski

2500

105

95

0

0

0

owiêcimski

3612

579

517

318

41

14

proszowicki

549

42

39

51

4

0

suski

1917

130

516

1152

48

38

tarnowski

5409

190

175

3717

99

21

tatrzañski

1626

232

220

132

22

12

wadowicki

6487

191

294

1559

50

29

wielicki

1788

97

222

0

51

8

krakowski
Kraków

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych nades³anych przez Pe³nomocników Zarz¹dów Gmin ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych

es.O.es

Powiat
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Tabela 1. Liczba m³odzie¿y wychowawców i rodziców uczestnicz¹cych w szkolnych i pozaszkolnych programach profilaktycznych

Tabela 2. Liczba dzieci i wychowawców uczestnicz¹cych w zajêciach prowadzonych w wietlicach z programem socjoterapeutycznym i opiekuñczo-wychowawczym
wietlice z programem
socjoterapeutycznym

Powiat

Liczba dzieci

wietlice z programem
opiekuñczo wychowawczym

Liczba wychowawców

Liczba dzieci

Liczba wychowawców

3

0

64

6

brzeski

0

0

411

22

175

13

440

19

25

3

90

5

gorlicki

583

27

443

25

krakowski

469

69

1109

47

Kraków

653

16

426

33

limanowski

0

0

725

18

miechowski

630

7

499

36

mylenicki

391

10

354

42

nowos¹decki

243

39

980

72

nowotarski

53

2

1814

114

Nowy S¹cz

40

4

80

12

olkuski

62

12

25

2

owiêcimski

190

16

414

27

proszowicki

124

69

351

23

suski

287

107

908

32

tarnowski

52

3

447

19

tatrzañski

999

60

589

29

wadowicki

1200

16

298

9

45

12

70

3

chrzanowski
d¹browski

wielicki

!!

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych nades³anych przez Pe³nomocników Zarz¹dów Gmin ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych
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W wielu miejscowociach funkcjonuj¹ telefony zaufania i punkty konsultacyjne (w tym dla ofiar przemocy w rodzinie) organizowane w ramach kompetencji gmin. Ponadto niezmiernie wa¿n¹
rolê w systemie pomocy stanowi¹ grupy
wsparcia. Najbardziej znane to: Wspólnota Anonimowych Alkoholików, Grupy
Rodzinne Al-Anon i Alateen oraz Kluby
Abstynenta. Wyró¿niaj¹ siê szczególnym sposobem traktowania uzale¿nienia, koncentruj¹c siê na akceptacji problemu i stworzeniu nowego sposobu ¿ycia, zapewniaj¹c swoim cz³onkom emocjonalne i spo³eczne wsparcie.
Wydaje siê, ¿e miejscami w których
system pomocy jest najmniej rozbudo-

wany s¹ regiony: tatrzañski, limanowski,
proszowicki, bocheñski, wielicki, miechowski, olkuski oraz miasto N. S¹cz
(wykres 5). Trzeba jednak wzi¹æ pod
uwagê fakt, ¿e nie dysponujemy pe³nymi
informacjami o stanie prowadzonej dzia³alnoci w ca³ym województwie. Jak widaæ na mapie, najbardziej kompleksowy
system pomocy osobom uzale¿nionym
istnieje w powiecie wadowickim.
3. TERAPIA W SYSTEMIE
PENITENCJARNYM
Dla osób odbywaj¹cych karê pozbawienia wolnoci funkcjonuj¹ na terenie województwa specjalne oddzia³y

Wykres 3. System pomocy osobom uzale¿nionym  zasoby instytucjonalne
(lecznictwo odwykowe, grupy samopomocowe, telefony zaufania i punkty
konsultacyjne dla uzale¿nionych i ofiar przemocy)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych nades³anych przez Pe³nomocników Zarz¹dów Gmin ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
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4. DZIA£ALNOÆ
PROFILAKTYCZNA
NA POZIOMIE GMINY
Za realizacjê ustawowych zadañ
w/z profilaktyki i rozwi¹zywania problemów w postaci gminnego programu
profilaktycznego odpowiada w wiêkszoci gmin pe³nomocnik zarz¹du gminy d/s rozwi¹zywania problemów alkoholowych lub powo³any przez zarz¹d
gminy koordynator. Zdarza siê te¿ sporadycznie, ¿e funkcjê tê pe³ni¹ inne
osoby zatrudnione w urzêdzie gminy.
W wiêkszoci gmin województwa
ma³opolskiego dzia³aj¹ gminne komisje
rozwi¹zywania problemów alkoholowych. Ich zadaniem jest orzekanie

o zastosowaniu wobec osoby uzale¿nionej leczenia w zak³adzie lecznictwa
odwykowego oraz podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzewoci (...) w zakresie reklamy oraz
sprzeda¿y napojów alkoholowych osobom nieletnim lub nietrzewym.
W ubieg³ym roku podjêtych zosta³o ok.
45 takich interwencji, w tym skierowano
11 wniosków do s¹du w sprawie o naruszenie przepisów ustawy, a 4 z nich
zosta³y orzeczone (dane pochodz¹ce
z gminnych sprawozdañ z realizacji
ustawy o wychowaniu w trzewoci (...)
nades³ane przez Pe³nomocników Zarz¹dów Gmin d/s Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych). Ponadto gminy
podjê³y 24 decyzje w sprawie cofniêcia
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
PODSUMOWANIE
Powy¿sze rozwa¿ania dowodz¹, ¿e
problemy alkoholowe na terenie województwa ma³opolskiego s¹ szczególnie
istotne. Obok zdiagnozowanej grupy
osób objêtych profesjonaln¹ terapi¹
funkcjonuj¹ grupy, które potrzebuj¹ fachowej pomocy specjalistów. Zasoby
instytucjonalne lecznictwa odwykowego nie zaspokajaj¹ rzeczywistych potrzeb mieszkañców wielu regionów województwa. St¹d wielomiesiêczny czasem okres oczekiwania na miejsce
w oddziale odwykowym. Dotyczy to
g³ównie osób zobowi¹zanych do podjêcia leczenia wyrokiem s¹du a wiêc
tych, u których proces chorobowy jest
w bardzo zaawansowanym stadium.
Gminne programy profilaktyczne
rzadko konstruowane s¹ w oparciu o rzeteln¹ diagnozê, skutkiem czego rodki finansowe nie s¹ wydawane zgodnie
z przeznaczeniem lub ograniczaj¹ siê do
finansowania dzia³añ edukacyjnych
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terapeutyczne w zak³adach karnych
w Nowym Winiczu i areszcie ledczym w Krakowie-Podgórzu. W pierwszej z wymienionych placówek jest prowadzona terapia dla skazanych recydywistów, w 2001 roku Podstawowy
Program Terapii ukoñczy³o 117 skazanych (dane pochodz¹ce z Okrêgowej
S³u¿by Wiêziennej). Druga placówka
przeznaczona jest dla skazanych odbywaj¹cych karê po raz pierwszy oraz dla
skazanych m³odocianych, w ubieg³ym
roku cykl terapii ukoñczy³o 111 osób.
Program terapii w obydwu placówkach
zak³ada podmiotow¹ rolê pacjenta i jego odpowiedzialnoæ za efekty leczenia. Pacjent dokonuje autodiagnozy,
rozpoznaje obszary destrukcji alkoholowej w swoim ¿yciu, uczy siê podstawowych umiejêtnoci potrzebnych do
trzewego ¿ycia.
Jak podaje Okrêgowy Inspektorat
S³u¿by Wiêziennej w Krakowie  ponad
70% skazanych ma powa¿ne problemy
z nadu¿ywaniem alkoholu, podstawowy program terapii trwa min. 3 miesi¹ce, a czas oczekiwania na miejsce na
oddziale wynosi rednio 12 miesiêcy.
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skierowanych do m³odzie¿y i pedagogów. Badania przeprowadzone przez
ROPS wród uczniów szkó³ rednich
wykaza³y, ¿e zajêcia profilaktyczne
przeprowadzane w szko³ach w znikomym stopniu wp³ywaj¹ na decyzjê
o przyjêciu rodków psychoaktywnych,
co wiêcej nie podnosz¹ równie¿ poziomu wiedzy w zakresie uzale¿nieñ. Niepokoj¹cy jest równie¿ fakt, ¿e realizowane w wielu szko³ach programy nie
uzyska³y formalnej akceptacji Kuratorium Owiaty.
W dalszym ci¹gu bardzo zaniedban¹ sfer¹, a niezmiernie wa¿n¹ z punktu
widzenia poruszanych problemów s¹
programy wczesnej interwencji. Tylko
w 11 gminach województwa przeszkolono pracowników s³u¿by zdrowia
w tym zakresie.
Na terenie ca³ego województwa istnieje pilna potrzeba podniesienia jakoci i skutecznoci dzia³añ profilaktyczno-prewencyjnych poprzez zintegrowanie dzia³añ s³u¿b i instytucji.
Owe dzia³ania powinny zmierzaæ do:
 opracowania lokalnych strategii profilaktycznych na podstawie kompleksowej diagnozy oraz analizy zasobów kadrowo-instytucjonalnych
 budowania szerokich koalicji ³¹cz¹cych przedstawicieli ró¿nych instytu-

cji zaanga¿owanych w dzia³alnoæ
spo³eczn¹ na rzecz przeciwdzia³ania
przemocy
 inicjowania powo³ywania nowych placówek lecznictwa odwykowego,
zw³aszcza w regionach najbardziej
pod tym wzglêdem zaniedbanych
 wspierania ruchów trzewociowych
 wdra¿ania metod krótkiej diagnozy
i wczesnej interwencji poprzez szkolenia wybranych grup zawodowych,
zw³. s³u¿by zdrowia
 podjêcia starañ o dofinansowanie
dzia³añ profilaktycznych ze rodków
zewnêtrznych
 podjêcia wspó³pracy z dyrektorami
szkó³ w celu monitorowania przeprowadzanych w programów profilaktycznych
 optymalnego wykorzystania rodków
finansowych zgodnie z za³o¿onymi
celami
Opracowanie: Katarzyna Bielczyk
ROPS
Literatura:
Praca zbiorowa pod red. wi¹tkiewicz
G. 2002. Profilaktyka w rodowisku lokalnym. Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii, Warszawa
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Dz. U. 02.110.968
USTAWA
z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
(tekst jednolity)
Dz. U. 02.103.930
ROZPORZ¥DZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 26 czerwca 2002 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wykazu miejscowoci dotkniêtych powodzi¹ oraz miejscowoci, na których obszarze wyst¹pi³y osuwiska ziemne
lub huragany.
Dz. U. 02.101.926
USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
(tekst jednolity)
Dz. U. 02.100.923
WYROK
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 25 czerwca 2002 r.
sygn. akt K. 45/01.
Dz. U. 02.96.844
ROZPORZ¥DZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie sposobu i trybu wspó³dzia³ania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rz¹dowej i samorz¹dowej
oraz innymi pañstwowymi, gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi
Dz. U. 02.96.861
ROZPORZ¥DZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ
z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie okrelenia rodzajów zadañ powiatu, które mog¹ byæ finansowane
ze rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
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