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Budowanie lokalnych koalicji
 interwencje w przemocy domowej

Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej w Krakowie w odpowiedzi na
du¿e zainteresowanie problematyk¹
przemocy w rodzinie oraz zgodnie z realizacj¹ Wojewódzkiego Programu
w czêci polityki prorodzinnej i przeciwdzia³ania przemocy rozpoczyna realizacjê pilota¿owego projektu: Przeciw
Przemocy, dotycz¹cego budowania
lokalnych koalicji i prowadzenia interwencji w przemocy domowej.
Jest to kolejny etap poszerzania
wiedzy na temat przemocy, zapocz¹tkowany zorganizowaniem I-szego Seminarium Wojewódzkiego w maju 2001 r.,
powiêconego tej kwestii oraz cyklu
specjalistycznych szkoleñ.
Program
realizowany
bêdzie
w 3 powiatach województwa ma³opolskiego: bocheñskim, d¹browskim i tarnowskim (ziemskim), zasiêgiem swoim
obejmie 31 gmin.
Program sk³adaæ siê bêdzie z dwóch
czêci:
1. Cykl szkoleñ dla pracowników
pomocy spo³ecznej, cz³onków
gminnych komisji, policji, wymiaru sprawiedliwoci, owiaty, s³u¿by zdrowia, maj¹cy na celu podniesienie skutecznoci dzia³añ
s³u¿b pomagaj¹cych ofiarom
przemocy oraz pracuj¹cych ze
sprawcami.
2. Tworzenie lokalnych koalicji
w województwie ma³opolskim na
rzecz przeciwdzia³ania przemocy

domowej  wypracowanie modelu interwencji (systemu wspó³pracy s³u¿b spo³ecznych i organizacji pozarz¹dowych) w zakresie przemocy domowej oraz
wdra¿anie tego modelu.
Udzia³ w programie (szkolenie,
warsztaty) dla wszystkich uczestników jest bezp³atny, koszty pokrywa
Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej ze rodków Samorz¹du Województwa w ramach wojewódzkiego programu polityki prorodzinnej
Wprowadzenie
Przemoc domowa wystêpuje we
wszystkich rodowiskach. Nie zale¿y ani od statusu spo³ecznego, ani
od poziomu wykszta³cenia, ani od
kondycji materialnej domowników.
W rodzinach patologicznych czêciej mamy do czynienia z tzw. przemoc¹ gor¹c¹, przepe³nion¹ wybuchami agresji, wciek³oci¹ i brutalnoci¹. W rodowiskach o wysokim
statusie spo³ecznym czêciej mo¿na spotkaæ tzw. przemoc ch³odn¹,
bardziej wyrafinowan¹, nie pozostawiaj¹c¹ widocznych ladów, dokonywan¹ w bia³ych rêkawiczkach.
W takich przypadkach instytucje pomocowe interweniuj¹ znacznie rzadziej. Ofiary z tych rodowisk boj¹c
siê utraty presti¿u  ukrywaj¹ swoj¹
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Program pilota¿owy
ROPS w Krakowie: III  X 2002
PRZECIW PRZEMOCY
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 rodzinn¹ tajemnicê. Czêsto uchodz¹ za uosobienie idea³u rodziny
i nikomu nie przychodzi do g³owy,
¿e tam rozgrywa siê dramat.
W sytuacji, gdy wypowiada siê wiele
s³ów na temat przemocy i tworzy siê teorie na temat pomagania ofiarom, natomiast rzeczywistoæ pokazuje, ¿e niewiele zmienia siê w tym zakresie  oczekiwania spo³eczne kierowane s¹ w stronê profesjonalnych instytucji pracuj¹cych z tym trudnym problemem. I do
tych w³anie osób skierowany jest w³anie przedstawiany projekt pilota¿owy.
Celem Projektu jest nie tylko poszerzenie poziomu wiedzy na temat
przemocy domowej, zwiêkszenie spo³ecznego zaanga¿owania w sprawy
przeciwdzia³ania przemocy, podniesienie skutecznoci dzia³añ s³u¿b pomagaj¹cych ofiarom i pracuj¹cych ze
sprawcami, ale przede wszystkim zainicjowanie i rozwój procesu integrowania
instytucji na rzecz pomagania ofiarom
przemocy co w konsekwencji powoduje zmniejszenie skutków spo³ecznych
i traumatycznych u ofiar przemocy.
O tym, jak wa¿ne staje siê budowanie koalicji w systemie pomagania
pokazuje fakt, i¿ niejednokrotnie brak
integracji dzia³añ prowadzi do wycofania siê ofiary z podjêtych dzia³añ
i utwierdzenia sprawcy w przekonaniu
o bezkarnoci czy s³usznoci stosowanych zachowañ przemocowych.
Rola Zespo³ów
Interdyscyplinarnych
Jednym z kluczowych rozwi¹zañ
systemowych, wokó³ których koncentruje siê pomoc ofiarom przemocy jest
dzia³alnoæ lokalnych Zespo³ów Interdyscyplinarnych. Zespó³ taki to grupa
profesjonalistów stale ze sob¹ wspó³pracuj¹cych w sposób skoordynowany,
zapewniaj¹cy skuteczne reagowanie

na doniesienie o przemocy. Cz³onkowie
zespo³u reprezentuj¹ instytucje publiczne oraz specjalistów z ró¿nych dziedzin, odpowiedzialnych za prowadzenie
dochodzeñ w sprawach o przestêpstwa
w sprawach przemocy. Zespó³ taki tworzy swoist¹ koalicjê przeciw przemocy.
Skupia siê na badaniu sprawy krzywdzenia rodziny, na strategii postêpowania z danym przypadkiem, na problemach dotycz¹cych terapii ofiar, ich rodzin i sprawców lub na jakiej kombinacji tych funkcji.
¯aden pojedynczy specjalista ani
instytucja nie jest w stanie zareagowaæ
w³aciwie na ka¿de doniesienie o znêcaniu siê nad cz³onkiem rodziny. Obecnie przyjmuje siê, ¿e najlepsz¹ odpowiedzi¹ na wyzwanie jakim jest interwencja w przemocy domowej oraz pomoc ofiarom przemocy jest utworzenie
Zespo³u Interdyscyplinarnego. Stosowany w takim zespole sposób podejcia czêsto wykracza poza wspólne badanie przypadku i koordynacjê dzia³añ
poszczególnych instytucji, obejmuj¹c
równie¿ zespo³owe podejmowanie decyzji. Tego rodzaju dzia³ania wymagaj¹
pe³nego uczestnictwa i wspó³pracy
cz³onków zespo³u, którzy wnosz¹ swoj¹ wiedzê, umiejêtnoci oraz zdolnoci.
Cz³onkowie zespo³u s¹ nadal odpowiedzialni za realizacjê w³asnych ról zawodowych, ucz¹ siê jednoczenie braæ
pod uwagê zadania i odpowiedzialnoæ
innych.
Lokalne Koalicje Przeciw Przemocy
 podstawowe za³o¿enia:
Lokalne koalicje to nie tylko zespo³y
interdyscyplinarne, tworzone ze specjalistów ró¿nych dziedzin, którzy kompetencyjnie lub mentalnie maj¹ realizowaæ zadanie przeciwdzia³ania przemocy i profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy
domowej. To równie¿ zaanga¿owana
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Spodziewane efekty realizacji
programu:
 zwiêkszenie spo³ecznego zaanga¿owania w sprawy przeciwdzia³ania
przemocy
 usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniêtym przemoc¹
 trafniejsze decyzje instytucji w³¹czanych w interwencjê, zwi¹zane z dok³adniejsza diagnoz¹ i skuteczniejszymi interwencjami
 bardziej efektywne wykorzystanie
ograniczonych rodków, jakimi dysponuj¹ instytucje
 poszerzenie kompetencji i dowiadczeñ profesjonalistów
 s³abszy proces wypalania siê specjalistów, zajmuj¹cych siê ofiarami przemocy

 wy¿szy presti¿ profesjonalistów w lokalnej spo³ecznoci
 nabycie umiejêtnoci tworzenia lokalnych koalicji  integracja osób i instytucji udzielaj¹cych pomocy osobom
krzywdzonym
 zmniejszenie rozmiaru zjawiska przemocy (urazów psychicznych i fizycznych), wynikaj¹cych z interwencji instytucjonalnych
Osoby odpowiedzialne za realizacjê
Projektu:
1. Beata D¹browska  Koordynator
Organizacyjny Projektu (ROPS)
2. Jerzy Szczepaniec  Koordynator
Merytoryczny Projektu (Orodek
Interwencji Kryzysowej, Tarnów)
3. Lidia Piekarz  Koordynator Lokalny (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Bochnia)
4. W³odzimierz S³omczyñski  Koordynator Lokalny (Miejsko
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej, D¹browa Tarnowska)
5. Renata Rubacha  Koordynator
Lokalny (Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Tarnów)
6. Halina Pinas  Koordynator Lokalny (Gminny Orodek Pomocy
Spo³ecznej, Tarnów)
Opracowanie: Beata D¹browska
ROPS

Warto wiedzieæ

grupa, które nie tylko implementuje wypracowane przez siebie standardy interwencji ale buduje spo³eczne lobby
na rzecz przeciwdzia³ania przemocy
domowej oraz minimalizowania jej
skutków.
Sposób podejcia lokalnych koalicji
sprzyja koordynacji badania spraw dotycz¹cych przemocy wobec doros³ych
i dzieci dziêki wspólnej pracy i konfrontacji opinii profesjonalistów ró¿nych
s³u¿b  przede wszystkim wymiaru
sprawiedliwoci, policji, pomocy spo³ecznej, s³u¿by zdrowia, edukacji.
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Wydarzenia

Konferencja w Proszowicach pt.:
Sukcesy i przeszkody w dzia³aniach
na rzecz osób niepe³nosprawnych
24 maja br. odby³a siê w Proszowicach konferencja pt. Sukcesy i przeszkody w dzia³aniach na rzecz osób
niepe³nosprawnych. Konferencja zosta³a zorganizowana we wspó³pracy ze
Starostwem Powiatowym oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Proszowicach.
Wybór Proszowic na miejsce spotkania przedstawicieli wszystkich ma³opolskich powiatowych centrów pomocy
rodzinie i licznych organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na polu pomocy
osobom niepe³nosprawnym nie by³
przypadkowy. Powiat proszowicki jest
bowiem jednym z najaktywniej dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych. Wspomnieæ tu nale¿y chocia¿by
realizacjê pilota¿owego programu Domino, omówionego nota bene podczas
konferencji.
Celem konferencji by³o dokonanie
swoistego podsumowania dotychczasowych dzia³añ na polu pomocy osobom niepe³nosprawnym, ale tak¿e pokazania nowych mo¿liwych form dzia-

³alnoci czy wreszcie zachêcenie do
dzia³ania poprzez pokazanie osi¹gniêæ.
Goæmi konferencji byli miêdzy innymi: Pani Zuzanna Grabusiñska z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej,
Starosta Proszowicki  Pan Alfred Maracha oraz przedstawiciele Ma³polskiego Oddzia³u PFRON.
80 uczestników spotkania oprócz
wys³uchania ciekawych referatów mia³o
tak¿e mo¿liwoæ odwiedzenia szeregu
placówek, wyposa¿onych i dostosowanych do potrzeb osób niepe³nosprawnych w ramach realizacji proszowickiego programu samorz¹dowego oraz
programu DOMINO.
Konferencji towarzyszy³a wystawa
prac osób niepe³nosprawnych ze rodowiskowego Domu Samopomocy w Proszowicach, Warsztatów Terapii Zajêciowej w £yszkowicach, Podolanach i Miechowie oraz Ogniska Wychowawczego
z Hostelikiem w Piotrkowicach Ma³ych.
Opracowanie: Beata Trybocka
ROPS
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· materia³ prezentowany na konferencji pn.: Sukcesy i przeszkody
w dzia³aniach na rzecz osób niepe³nosprawnych

Wiedz¹c ¿e sytuacja rodziny ma³ego dziecka z problemami rozwojowymi
jest w naszych warunkach niezwykle
trudna, ju¿ kilka lat temu podjêlimy
w ramach CHSON Ognisko starania
o mo¿liwoæ towarzyszenia tym rodzinom w ramach Zespo³u Wczesnej Interwencji, który pragnêlimy powo³aæ.
Nagl¹c¹ potrzebê powo³ania takiego
zespo³u widzia³o równie¿ grono krakowskich specjalistów zajmuj¹cych siê
wczesn¹ stymulacj¹ dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi.
Równie¿ dowiadczenia krajów zachodnich dobitnie wykaza³y, ¿e podjêta

w porê stymulacja dzieci z dysfunkcjami, poprzez pe³ne wykorzystanie ich
potencja³u rozwojowego, w sposób
istotny zmniejsza stopieñ uszkodzenia,
tym samym zmniejszaj¹c w przysz³oci
liczbê pensjonariuszy domów opieki
spo³ecznej.
Zespó³ taki uda³o nam siê powo³aæ
w listopadzie 1996 roku, dziêki funduszom uzyskanym ze Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Phare-Tacis-Lien. Sam zespó³ powsta³ ju¿ wczeniej i przez dwa lata przygotowywa³
siê do rozpoczêcia dzia³alnoci, intensywnie siê szkol¹c.

Sk³ad zespo³u:








Psycholog
Pedagog specjalny
Logopeda
Fizjoterapeuta
Lekarz rehabilitacji
Dowiadczony rodzic

Za³o¿enia
programowe:






Objêcie opiek¹ ca³ej rodziny
Formu³a wizyt domowych
Praca w oparciu o zespó³ specjalistyczny
Indywidualny plan pomocy dla ka¿dej rodziny

Adresaci projektu:









Rodziny z dzieæmi w wieku 05 lat:
Z grup dyspanseryjnych
Dzieci z wadami genetycznymi
Dzieci z zaburzeniami rozwoju o nieznanej etiologii
Dzieci z pora¿eniem mózgowym
Dzieci z cechami autystycznymi
Dzieci ze znacznymi zaburzeniami emocjonalnymi

Wydarzenia

Analiza kilkuletnich dowiadczeñ wspierania
rodzin z dzieckiem niepe³nosprawnym
w ramach programów prowadzonych
przez Chrzecijañskie Stowarzyszenie Osób
Niepe³nosprawnych Ognisko i Fundacjê Plus

#

Wydarzenia
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Metody pracy:

 Osob¹ pierwszego kontaktu jest psycholog lub pedagog
(odpowiedzialny za koordynacjê dzia³añ pomocowych
w rodzinie).
 Po wizycie nastêpnych specjalistów dokonywana jest
kompleksowa diagnoza
 Wraz z ca³ym zespo³em tworzony jest indywidualny plan
pomocy (czas trwania, iloæ i czêstotliwoæ wizyt, rodzaj
wiadczonej pomocy)
 Ewaluacja procesu pomocy
 Zakoñczenie dzia³añ pomocowych

Cel oddzia³ywania:

 Dokonanie pierwszej diagnozy sytuacji rodziny i stanu
dziecka
 Udzielenie szybkiego, krótkoterminowego (do 10 wizyt)
wsparcia rodzinie i dziecku
 Zorganizowanie optymalnego rodowiska rozwojowego
dla dziecka
 Wytyczenie kierunku dalszej terapii

Optymalny poziom rozwoju dziecka, jak te¿ sposób w jaki bywa on osi¹gany jest indywidualny dla ka¿dego
dziecka i dla ka¿dej rodziny. St¹d te¿
w naszych metodach terapeutycznych
przewa¿aj¹ te podejcia, które k³ad¹
nacisk na ich niepowtarzalnoæ i specyfikê (miêdzy innymi metoda Wideotreningu Komunikacji, metoda NDT-Bobath).
Du¿¹ rolê odgrywa tak¿e mo¿liwoæ kontaktu z innymi rodzicami z podobnymi problemami, st¹d istotn¹ czêci¹ naszego programu by³a pomoc
w za³o¿eniu grupy wsparcia dla rodziców, a tak¿e w³¹czenie do Zespo³u
Wczesnej Interwencji psychologa 
matki dziewczynki z zespo³em Downa.
Rodzinom objêtym nasz¹ opiek¹ staramy siê towarzyszyæ te¿ w praktyczny
sposób, mianowicie przez jaki czas
udawa³o nam siê pozyskaæ fundusze
na profesjonalny baby seating, aby rodzice dzieci upoledzonych mieli dla
siebie chwilê wytchnienia. Istotnym elementem programu wczesnej interwen-

cji by³o równie¿ wydanie poradnika dla
rodziców dziecka niepe³nosprawnego.
Kilkuletnie dowiadczenia krakowskiego Zespo³u Wczesnej Interwencji
z jednej strony potwierdzi³y koniecznoæ
jego istnienia i s³usznoæ przyjêtych metod pracy, z drugiej jednak ujawni³y niedostatki wynikaj¹ce z braku systemowych rozwi¹zañ w tym zakresie. Funkcjonowanie w oparciu o roczne projekty
grantowe, a co za tym idzie brak jakiejkolwiek pewnoci co do mo¿liwoci kontynuowania dzia³alnoci w znacznym
stopniu ogranicza³ wiadczenie tego typu pomocy. St¹d ostatni projekt pomocy
rodzinie z ma³ym dzieckiem o zaburzonym rozwoju przygotowany przez Fundacjê PLUS zak³ada cis³¹ wspó³pracê
z lokalnymi strukturami istniej¹cymi na
terenie powiatów (proszowickiego i miechowskiego) objêtych tym projektem.
Opracowanie: Ewa Reczek
Dyrektor Fundacji na Rzecz Dzieci
ze rodowisk Zagro¿onych Plus
w Krakowie
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Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania
Narkomanii zainicjowa³o ogólnopolsk¹
kampaniê Narkotyki  najlepsze wyjcie nie wchodziæ", której podstawowym
za³o¿eniem jest przekazanie wiedzy na
temat szkód zdrowotnych i spo³ecznych,
bêd¹cych konsekwencj¹ u¿ywania narkotyków. Kampania adresowana jest
przede wszystkim do m³odzie¿y w wieku
1418 lat, która wchodzi w doros³e ¿ycie. Przewidywana jest równie¿ wspó³praca z w³acicielami dyskotek, pubów,
kawiarni i innych miejsc gdzie m³odzie¿
spêdza czas wolny i gdzie mog¹ pojawiæ
siê narkotyki. Ze wzglêdu na bezporedni kontakt z grup¹ odbiorców, po¿¹danym elementem przedsiêwziêcia s¹
dzia³ania samorz¹dów terytorialnych.
Na terenie Ma³opolski kampania realizowana jest w wybranych powiatach województwa przez Stowarzyszenie Monar
i ROPS w Krakowie, w postaci pilota¿owego projektu Party Workers. Pierwszy
etap wdra¿ania programu zak³ada specjalistyczne szkolenia z zakresu wczesnej
inicjacji seksualnej i narkotykowej dla realizatorów programu  tzw. party workerów, opracowanie materia³ów edukacyjnych oraz wybór miejsc w których projekt
bêdzie wdra¿any. Kolejny etap obejmuje
dzia³ania dwuosobowych zespo³ów  party workerów na terenie wybranych dyskotek, pubów, klubów, a tak¿e podczas koncertów muzyki m³odzie¿owej. W trakcie
piêciogodzinnych dy¿urów party workerzy
bêd¹ nawi¹zywaæ i podtrzymywaæ kontakty z bywalcami tych miejsc poprzez
rozmowy i dystrybucjê materia³ów edukacyjnych w/z niebezpieczeñstw zwi¹zanych z konsumpcj¹ narkotyków, dzia³alnoæ informacyjn¹ dotycz¹c¹ placówek

wiadcz¹cych pomoc osobom uzale¿nionym, dzia³alnoæ profilaktyczn¹ w/z
HIV/AIDS, a tak¿e dzia³alnoæ interwencyjn¹ w przypadku wyst¹pienia sytuacji
kryzysowych lub przedawkowañ narkotyków. W celu podniesienia skutecznoci
opisywanych form oddzia³ywañ program
zak³ada w³¹czenie do jego realizacji w³acicieli dyskotek i osoby prowadz¹ce lokale dla m³odzie¿y. Ponadto zadaniem
powiatowych koordynatorów ds. przeciwdzia³ania narkomanii bêdzie rozpropagowanie materia³ów promocyjnych zwi¹zanych z kampani¹ w swoich regionach 
przede wszystkim na terenie szkó³.
Oczekiwane efekty realizacji programu:
1. zapobieganie wejciu w kontakt
z narkotykiem lub opónienie tego
kontaktu/ grupa odbiorców bez dowiadczeñ w u¿ywaniu narkotyków,
2. zaniechanie dalszego ich przyjmowania oraz ograniczenie szkód zwi¹zanych z konsumpcj¹ rodków odurzaj¹cych, a tak¿e przeciwdzia³anie
uzale¿nieniu/ grupa odbiorców okazjonalnie u¿ywaj¹ca narkotyków,
3. pomoc w zerwaniu z na³ogiem, zapobieganie najbardziej dramatycznym skutkom u¿ywania narkotyków/ grupa odbiorców nadu¿ywaj¹ca i uzale¿niona od narkotyków.
Przewidywany czas realizacji programu: majgrudzieñ 2002. Po tym
okresie istnieje mo¿liwoæ objêcia programem wiêkszej iloci powiatów.
Opracowanie: Katarzyna Bielczyk
ROPS
Grzegorz Wodowski
MONAR
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Program Party Workers  ma³opolska
realizacja ogólnopolskiej kampanii 2002'
Narkotyki  najlepsze wyjcie nie wchodziæ
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Problemy alkoholowe
w województwie ma³opolskim
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Raport (cz. I)

Uzale¿nienie od alkoholu w wielu statystykach jest wskazywane jako drugi po
bezrobociu problem spo³eczny, dlatego
te¿ problemy alkoholowe stanowi¹ jeden
z najbardziej istotnych obszarów zainteresowañ s³u¿b spo³ecznych i decydentów 
administracji publicznej. Prawne regulacje
zapewnia ustawa o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
w myl której za profilaktykê i rozwi¹zywanie problemów alkoholowych odpowiedzialne s¹ samorz¹dy terytorialne
w szczególnoci gmina i województwo.
Niniejsze opracowanie zosta³o przygotowane i zaprezentowane na III Kongresie Trzewoci, który odby³ siê na
prze³omie maja i czerwca br. w Ludmierzu. Czêæ pierwsza powiêcona jest
charakterystyce problemów alkoholowych na terenie województwa, druga natomiast opisuje system pomocy osobom
uzale¿nionym i ich rodzinom. Do opracowania raportu wykorzystano dane pochodz¹ce z Komendy Wojewódzkiej Policji, Okrêgowej S³u¿by Wiêziennej, Ma³opolskiego Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia, sprawozdañ z realizacji
ustawy o wychowaniu w trzewoci (....)
ze 150 gmin województwa oraz badañ
ROPS na temat u¿ywania substancji
psychoaktywnych przez m³odzie¿ woj.
ma³opolskiego w 2001 roku.
PROBLEM UZALE¯NIENIA
OD ALKOHOLU
W WOJ. MA£OPOLSKIM
W roku 2001 w województwie ma³opolskim korzysta³o z ró¿nego rodzaju
form pomocy lecznictwa odwykowego
ok. 6 990 osób (dane poch. z Ma³opol-

skiego Centrum Organizacji i Promocji
Zdrowia). Najbardziej zagro¿onym obszarem województwa jeli chodzi o iloæ
rodzin, w których co najmniej jedna osoba w rodzinie jest uzale¿niona od alkoholu jest powiat nowotarski, w 367 rodzinach znajduj¹ siê osoby uzale¿nione od
alkoholu co stanowi 27% ogó³u tych rodzin. Wysoki odsetek takich rodzin zamieszkuje równie¿ rejon miasta i powiatu krakowskiego przesz³o 18% stosunkowo niewiele rodzin alkoholowych zamieszkuje powiat miechowski i bocheñski  nieca³e 1% ogó³u (Wykres 1).
1. ALKOHOL WRÓD M£ODZIE¯Y
1.1. Modele picia alkoholu
Na ca³ym wiecie prawo zabrania
sprzeda¿y napojów alkoholowych osobom, które nie ukoñczy³y 18 a gdzieniegdzie 21 roku ¿ycia. Istniej¹ powa¿ne
uzasadnienia dla takich ograniczeñ.
Zdaniem lekarzy i psychologów nawet
niewielkie iloci alkoholu niegrone dla
doros³ych mog¹ uszkadzaæ procesy
rozwojowe dzieci i m³odzie¿y. Dotyczy
to zarówno rozwoju biologicznego jak
i procesów zwi¹zanych z uczeniem
i zapamiêtywaniem oraz rozwojem
uczuciowym. Istniej¹ dwie grupy m³odych ludzi o wysokim ryzyku choroby
alkoholowej w okresie dorastania. S¹
to osoby (Ho³yst 1991):
 które dozna³y organicznego uszkodzenia orodkowego uk³adu nerwowego w okresie wczesnodzieciêcym
i w zwi¹zku z tym maj¹ trudnoci dostosowawcze
 z nieprawid³owo kszta³tuj¹c¹ siê osobowoci¹ pod wp³ywem dzia³aj¹cych
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ju¿ od wczesnego dzieciñstwa negatywnych bodców spo³ecznych.
Obie te grupy charakteryzuj¹ siê podobnymi cechami, a s¹ to:
 trudnoci w nauce, wystêpuj¹ce najczêciej ju¿ od pierwszej klasy szko³y
podstawowej,

 niska odpornoæ na sytuacje stresowe,
 silna pozytywna reakcja na alkohol
przy wspó³istnieniu s³abo zaznaczonej z³ej tolerancji alkoholu,
 mo¿liwoæ wielokrotnego alkoholizowania siê przez zapewnienie sobie
sta³ego kontaktu z grup¹ alkoholow¹,

Warto wiedzieæ

Wykres 1.
Iloæ rodzin w których jedna lub wiêcej osób jest uzale¿niona od alkoholu

'

 es.O.es

Warto wiedzieæ

 obecnoæ negatywnych rodzinnych
wzorców alkoholowych i innego rodzaju patologii rodzinnych.
Wyniki najnowszych badañ przeprowadzonych przez Regionalny Orodek
Polityki Spo³ecznej w Krakowie, na reprezentatywnej grupie uczniów szkó³ rednich  3223 osoby, pokazuj¹, ¿e regularnie (tzn. co najmniej raz w miesi¹cu) alkohol jest spo¿ywany przez 37% m³odzie¿y
klas 3 i 4 szkó³ rednich, a tylko 7% do tej
pory alkoholu nie próbowa³o. Nieodosobnione s¹ wród tej populacji próby przyjmowania alkoholu z narkotykiem, najczêciej by³ to haszysz i marihuana, przyzna³o siê do tego a¿ 12 % respondentów. Badania potwierdzi³y równie¿, ¿e u¿ywanie
rodków odurzaj¹cych przez m³odzie¿
ma charakter towarzysko-imprezowy
podczas spotkañ w gronie rówieników 
oko³o 94% odpowiedzi.
1.2. Przestêpczoæ wród m³odzie¿y
W zwi¹zku odhamowuj¹cym dzia³aniem na centralny uk³ad nerwowy, alkohol jest powa¿nym czynnikiem kryminogennym.
Do wykroczeñ i przestêpstw pope³nianych w zwi¹zku z alkoholem nale¿¹
(Ritson 1997):
 wykroczenia, których istot¹ jest nadmiern¹ konsumpcja alkoholu nietrzewoæ miejscach publicznych prowadzenie pojazdów przez kierowców bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu,
 przypadki ³amania istniej¹cych przepisów dotycz¹cych koncesjonowanych punktów sprzeda¿y alkoholu
oraz innych przepisów prawnych
w zakresie dystrybucji i sprzeda¿y alkoholu np. sprzeda¿ nieletnim czy po-

dawanie alkoholu osobom nietrzewym oraz w niedozwolonych godzinach lub miejscach.
 przypadki podlegaj¹ce prawu cywilnemu, w których alkohol jest uwa¿any
za czynnik znacz¹cy np. rozwody
sprawy o odszkodowania oraz sprawy
s¹dowe dotycz¹ce roszczeñ ubezpieczeniowych.
Najczêciej pope³niane przestêpstwa pod wp³ywem alkoholu dotycz¹
udzia³u w bójce czy kradzie¿y z w³amaniem. W tym ponad 22% odnotowano w powiecie krakowskim ziemskim i grodzkim (Wykres 2). Niewiele
mniej przestêpstw zdarzy³o siê w powiecie nowos¹deckim 18% na trzecim
miejscu uplasowa³y siê miasto i powiat
Tarnów Chrzanów i Owiêcim ka¿de
ok. 10%. Policja nie odnotowa³a przestêpstw, które nieletni pope³nili pod wp³ywem alkoholu w rejonie brzeskim miechowskim i zakopiañskim. W 2001 roku
policja zatrzyma³a 1122 nieletnich bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu z czego 291 zosta³o umieszczonych w izbie
wytrzewieñ. W samym miecie Kraków zatrzymano ok. 351 nieletnich co
stanowi przesz³o 31 % zatrzymanych
nieletnich (Wykres 3).
Opracowanie: Katarzyna Bielczyk
ROPS
Literatura:
 Ho³yst B. 1991: Problemy m³odego
pokolenia. Studium z zakresu profilaktyki spo³ecznej. Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa
 Ritson B. 1997: Lokalne dzia³ania
dotycz¹ce problemów alkoholowych.
PARPA, Warszawa
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Wykres 2.
Przestêpstwa pope³nione przez nieletnich pod wp³ywem alkoholu
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Wykres 3.
Iloæ nieletnich zatrzymanych przez policjê pod wp³ywem alkoholu
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Dz. U. 02.2.21
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ
z dnia 2 stycznia 2002 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie okrelenia stawek na bie¿¹ce funkcjonowanie placówki rodzinnej.
Dz. U. 02.4.34
USTAWA
z dnia 21 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezp³atnych i ulgowych przejazdów rodkami
publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw.
Dz. U. 02.5.46
ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Dz. U. 02.6.56
ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 15 stycznia 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2002 r.
Dz. U. 02.8.68
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 9 stycznia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wyp³at dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeñ tej dotacji.
Dz. U. 02.8.74
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie okrelenia rodzajów dokumentów powiadczaj¹cych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów rodkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz. U. 02.9.87
USTAWA
z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
Dz. U. 02.10.90
USTAWA
z dnia 25 stycznia 2002 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach prawnych zwi¹zanych z usuwaniem
skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz. U. 02.10.104
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 21 stycznia 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka.
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NOWE AKTY PRAWNE
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Dz. U. 02.11.109
USTAWA
z dnia 26 padziernika 1982 r.
o postêpowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity)
Dz. U. 02.12.113
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 stycznia 2002 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorz¹du terytorialnego dotacji celowych na realizacjê tych zadañ.
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Dz. U. 02.13.126
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepe³nosprawnych oraz wysokoci
op³aty za jej wydanie.
Dz. U. 02.17.162
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ
z dnia 1 lutego 2002 r.
w sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoci u osób w wieku do 16 roku ¿ycia.
Dz. U. 02.23.223
ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 5 marca 2002 r.
w sprawie algorytmu przekazywania rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych jednostkom samorz¹du terytorialnego.
Dz. U. 02.32.304
ROZPORZ¥DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Dz. U. 02.47.442
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ
z dnia 16 kwietnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnieñ do zasi³ku rodzinnego,
pielêgnacyjnego i wychowawczego, innych dowodów niezbêdnych do ustalenia prawa do tych zasi³ków oraz szczegó³owych zasad i trybu ich wyp³aty
Dz. U. 02.47.443
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ
z dnia 16 kwietnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do wiadczeñ z funduszu alimentacyjnego i wzoru owiadczeñ niezbêdnych do ustalenia prawa do wiadczeñ
z funduszu alimentacyjnego.
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Dz. U. 02.66.604
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ
z dnia 21 maja 2002 r.
w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoci i stopniu niepe³nosprawnoci.
Dz. U. 02.67.619
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 17 maja 2002 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
Dz. U. 02.71.661
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ
z dnia 24 maja 2002 r.
w sprawie zwolnienia od c³a sprzêtu i urz¹dzeñ rehabilitacyjnych u³atwiaj¹cych lub
umo¿liwiaj¹cych proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osób niepe³nosprawnych
oraz towarów specjalnie przystosowanych do celów pomocy naukowej, kulturalnej
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób.
Dz. U. 02.72.664
USTAWA
z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych (tekst jednolity)
Dz. U. 02.74.675
USTAWA
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu.
Dz. U. 02.91.813
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie postêpowania wobec ma³oletnich cudzoziemców pozbawionych opieki
w okresie postêpowania o nadanie statusu uchodcy.
Dz. U. 02.93.823
ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany granic województwa podkarpackiego i ma³opolskiego.
Dz. U. 02.94.839
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ
z dnia 13 czerwca 2002 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie trybu i szczegó³owych zasad postêpowania
dotycz¹cego zwrotu ze rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w zwi¹zku z zatrudnianiem
osób niepe³nosprawnych.
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Dz. U. 02.55.475
ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 16 kwietnia 2002 r.
w sprawie prowadzenia postêpowañ o zamówienia publiczne na zasadach szczególnych
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Spis treci:
1. Warto wiedzieæ... Program pilota¿owy ROPS w Krakowie: III  X 2002 PRZECIW PRZEMOCY Budowanie
lokalnych koalicji  interwencje w przemocy domowej 
opracowanie Beata D¹browska, ROPS

1

2. Wydarzenia... Konferencja w Proszowicach pt.: Sukcesy i przeszkody w dzia³aniach na rzecz osób niepe³nosprawnych  opracowanie Beata Trybocka, ROPS

4

3. Wydarzenia... Analiza kilkuletnich dowiadczeñ wspierania rodzin z dzieckiem niepe³nosprawnym w ramach
programów prowadzonych przez Chrzecijañskie Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych Ognisko i Fundacjê Plus  opracowanie Ewa Reczek, Dyrektor Fundacji na Rzecz Dzieci ze rodowisk Zagro¿onych
Plus w Krakowie

5

4. Warto wiedzieæ... Program Party Workers  ma³opolska realizacja ogólnopolskiej kampanii 2002' Narkotyki
 najlepsze wyjcie nie wchodziæ  opracowanie Katarzyna Bielczyk, ROPS, Grzegorz Wodowski, MONAR

7

5. Warto wiedzieæ... Problemy alkoholowe w województwie
ma³opolskim  Raport (cz. I)  opracowanie Katarzyna Bielczyk, ROPS

8

6. Warto wiedzieæ... Nowe akty prawne

13

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.
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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.
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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

!

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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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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NOWE AKTY PRAWNE
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Spis treci:
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Konkurs Plastyczny 2001/2002  opracowanie Renata
Chruciel MDK Fort 49 Krzes³awice

1

2. Wydarzenia... Konferencja w Krakowie Rozwi¹zywanie
problemów osób starszych  polskie i europejskie systemy
wsparcia  opracowanie Ma³gorzata Szl¹zak ROPS

3
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6
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9
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23
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24
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