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Miesięcznik gdańskich placówek oświatowych

Rada Miasta Gdañska

Po pokazach Straży Pożarnej pozostało na brukowanym dziedzińcu morze białej piany.
Podmuch wiatru wzbudza małą zamieć „śnieżną”, brodzą w niej uradowane dzieciaki.
Stoją tu motocykle i olbrzymia łódź patrolowa Straży Granicznej.
Wewnątrz budynku Rady Miasta
Gdańska stoiska pełne atrakcji, przyciągające dzieci z rodzicami. Wszystko jest barwne i ciekawe. Nie można
być wszędzie ani też porozmawiać
z każdym, szkoda.
Reprezentująca Komendę Miejską Policji aspirant Magdalena Michalewska i podinspektor Joanna Orłowska udzielają informacji dzieciom
ze Szkoły Podstawowej nr 39. – Co
macie zrobić, gdy jesteście same
w domu i ktoś dzwoni do drzwi, prosząc o otwarcie? – Dzieci nie umieją
udzielić odpowiedzi na takie proste
pytanie. – Zatelefonujcie do rodziców
– wyjaśniają policjantki. – I pamiętajcie, nie otwierać obcym.
Do rozmowy dołącza aspirant
Wiesław Nóżka, by omówić kontynuowanie działań w ramach akcji
„Bezpieczna droga do szkoły”.
Dzieci zadowolone jego bezpośredniością i poczuciem humoru chętnie
włączają się do rozmowy.
Wszyscy otrzymują broszurki
informacyjne, zawierające numery
telefonów do Komendy Policji, do
Straży Miejskiej i do GCPU. Dzieci

nie pamiętają tych numerów. Ten fakt
choćby dowodzi, jak bardzo potrzebna jest taka akcja informacyjna.
Straż Miejska prezentowała
sprzęt służbowy Pokazaliśmy również lwy – będące naszymi symbolami. Uczestniczyła duża grupa
strażników: Katarzyna Rózga, Marzena Splitt, Emilia Stepan, Grzegorz
Kalisz, Tomasz Czapski, Wojciech
Dębski, Dariusz Czykiel oraz młodszy
inspektor Artur Sokołowski. Strażnicy
przeprowadzali konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży na temat
bezpieczeństwa, a funkcjonariusze
w strojach historycznych zaświadczali o ciągłości tradycji pilnowania
porządku w mieście – powiedziała
Agnieszka Solecka.
Wśród gości przechadza się radny w paradnym stroju. To Wojciech
Błaszkowski. – Jestem bardzo zadowolony z faktu, że tak duża liczba
gdańszczan przybyła do nas w tym
dniu – powiedział nam z uśmiechem,
otoczony dziećmi ze świetlicy z SP 39,
które przyprowadziła Zofia Zych.
- Już głosowaliśmy – powiedziała radnemu Julia Rajchel.

Mundur pasuje jak ulał!

– Teraz będę wiedziała, jak to się
robi. - O przedstawieniu teatralnym,
opowiedziała Adrianna Grajewska,
które bardzo się jej podobało. Zadowolone dzieciaki sięgają po cukierki
i ciasteczka.
Reprezentujący Kaszubską
Dywizję Straży Granicznej Gdańsk
Westerplatte Mariusz Bogdański
mówi o łodzi patrolowej, która ścią-

Funkcjonariusz demonstruje zalety kewlaru

ga ogromne zainteresowanie, gdyż
„zaparkowała” przed budynkiem.
– Łódź nazywa się „Parker” i ma na
wyposażeniu 12 osób. Zwiedzający
mogą również obejrzeć kombinezon
z kewlaru, nakładany przy zajęciach
pirotechnicznych.
Niestrudzony w kontaktach
z dziećmi i pomysłowy Zbigniew
Kowalczyk z KMP ubiera chętne
dzieci w wyposażenie policjanta,
interesująco demonstrując i objaśniając przeznaczenie poszczególnych detali. – Policjant może
się zasłonić przed atakiem w ten
sposób – mówi unosząc ramię zachwyconego pięciolatka.
Dzieci chętnie pozwalają malować
sobie buzie i biegają po piętrach za
przewodnikami PTTK, objaśniającymi
przeznaczenie pięknych sal budynku
Rady Miasta Gdańska. Jej przewodniczący Bogdan Oleszek interesuje
się bursztynem. Robert Pytlos, peł-

Wybijamy gdańskie monety
nomocnik prezydenta ds. bursztynu,
wyeksponował w gablotach nasz
pomorski skarb. Niezwykle kompetentny prowadzi szerokie działania
promocyjne na całym świecie, podnosząc rangę tego kruszcu i Gdańska. Z zainteresowaniem oglądamy
polerowanie bursztynu.
Z głównej sali dobiegają tymczasem ciche odgłosy wystrzałów.
Żołnierze 49 Pułku demonstrują symulator nauki celowania „Cyklop”.
– To karabin kbk AKMS – objaśniają. – Usiłuję udźwignąć broń, jest dla
mnie zbyt ciężka. Próbuję swoich sił
w celowaniu, jednak nie mogłam nawet dojrzeć tarczy. Gromadka dzieci z rodzicami na pewno wykaże się
większymi umiejętnościami.
Słyszymy koncert carillonów, zorganizowany przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Przechadzają się
mieszczki w strojach z XVII wieku, a
strażnik budynku wybija sobie historyczny gulden gdański.
Wkrótce samochody Straży
Pożarnej z głośnym sygnałem na
pożegnanie odjeżdżają, odprowadzane przez wszystkich wzrokiem.
Rodzice zmierzają do bramy, prowadząc zadowolone dzieci, trzymające
w rękach lizaki i broszurki pokazujące piękno naszego miasta. To był
bardzo wartościowy dzień.
Emma Popik

Policjantki udzielają ważnych informacji
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Sport

Podczas rozgrywanej V Ogólnopolskiej Gimnazjady
W Grach Zespołowych w Radomiu siatkarze z naszej
szkoły sięgnęli po tytuł Mistrzów Polski, wygrywając
w finale po tie-break’u z drużyną z Radomia 2:1
Droga do tytułu nie była ława.
Najpierw w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Gdańska, po wygranej, kolejno nad Gimnazjum 26, 2:0 (25:
9, 25:9) i Gimnazjum 18, 2:0 ( 25:
23, 25:16) młodzi siatkarze zdobyli
tytuł mistrzów Gdańska i awansowali
do finału wojewódzkiego. Końcowa

Będzie punkt dla nas!
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klasyfikacja Mistrzostw Gdańska:
1 miejsce - Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 3 , 2 miejsce - Gimnazjum
nr 18, 3 miejsce - Gimnazjum nr 20,
4 miejsce - Gimnazjum nr 26.
Kolejnym etapem był finał
wojewódzki X Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej

chłopców, który odbył się w dniu
25.05.2009 roku w Gimnazjum nr 3 w Malborku. Drużyna
z Gdańska, w finałowym meczu,
pokonała kolegów z Malborka
2:0. Wcześniej nie dała szans
drużynom z Jastarni i Starogardu
Gdańskiego wygrywając oba mecze w stosunku setów 2:0. Końcowa klasyfikacja X Gimnazjady
wyglądała następująco:
1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku w składzie:
Karol Behrendt, Mateusz Bartelik, Kacper Chmielewski, Mateusz Ciesielski, Konrad Cześnik,
Patryk Bogdanowicz, Kacper
Gajowczyk, Mateusz Ilczuk, Bartłomiej Łapacz, Filip Podolski,
Bartosz Sreberski, Sławomir
Stolc. Opiekunem drużyny był
trener Mariusz Łobacz.
2. Gimnazjum nr 3 w Malborku
3. Gimnazjum nr 2 w Bytowie
4. Gimnazjum w Jastarni
5. Gimnazjum nr 3 w Gdyni
6. Publiczne Gimnazjum nr 1 Starogardzie Gdańskim.
Pierwsze miejsce to ogromny sukces naszych gdańskich

siatkarzy, którzy w trzecim roku
pracy szkoły osiągnęli tak wysoki wynik. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do sukcesu,
a w szczególności: Radzie Miasta
Gdańsk, MOSiR Gdańsk, klubowi
Trefl Piłka Siatkowa SA i rodzicom.
Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować za udzielone wsparcie
oraz pomoc.
Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 3 na poziomie gimnazjum
oczekuje na uczniów szczególnie
uzdolnionych sportowo i daje szanse uzyskania wysokich wyników
sportowych. Zajęcia siatkarzy odbywają się w hali sportowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku-Oliwie przy ul. Kołobrzeskiej 63.
szczegółowe informacje znajdują się
na stronie internetowej: www.siatkowka.trefl.com
Opiekunem drużyny, a jednocześnie trenerem jest pan Mariusz Łobacz, odnoszący sukcesy również w
siatkówce klubowej, oraz wspomagający go trenerzy - nauczyciele Szkoły
Mistrzostwa Sportowego nr 3, Edward
Pawlun i Wojciech Kasza.
Wojciech Czubaszek

Wydział Spraw Społecznych UMG

Z Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Teresą Plichtą
rozmawia Emma Popik
Czy wiemy, jaki jest stan
używania substancji psychoaktywnych przez młodzież?
Wydział Spraw Społecznych
przeprowadza systematyczne
i regularnie powtarzane badania
w tym obszarze. Przeprowadzono
je również w tym roku kalendarzowym, kończąc je wczesną wiosną.
Rezultaty badań nie wzbudziły pozytywnych odczuć. Stwierdziliśmy,
że musimy zareagować i wprowadzić przeciwdziałania.
Czy zbadano również wiedzę
rodziców i szkoły?
Naszym celem było również
zbadanie wiedzy rodziców na
temat ich własnych dzieci. Zapytaliśmy, czy zdają sobie sprawę,
jak wygląda problem spożywania
substancji psychoaktywnych?
Uważamy bowiem, że naturalnym
sojusznikiem szkoły są rodzice,
oni przecież ponoszą odpowiedzialność za wychowanie swoich
dzieci.
Czy mamy na myśli wyłącznie narkotyki?

Nie, interesują nas wszystkie
substancje, szczególnie alkohol.
W tym obszarze mieści się również nikotynizm.
Jak więc jest wiedza rodziców na ten temat?
Wolałabym jej nie oceniać,
ale raczej prowadzić działania
prowadzące do jej zwiększenia.
Stan wiedzy potraktowaliśmy jako
ważną informację, podającą, co
trzeba robić, aby sytuacja uległa
zmianie.
W jaki sposób zdobywano
informacje w szkole?
Na wywiadówkach zadawaliśmy wychowawcom, pedagogom
szkolnym i rodzicom pytania na
temat ich wiedzy, dotyczącej używania substancji psychoaktywnych
przez młodzież.
Jakie więc wyciągnięto praktyczne wnioski?
Opierając się na tych badaniach
i na przeprowadzonym rozeznaniu
w szkołach usiedliśmy do rozmów
z przedstawicielami instytucji
miejskich oraz z panią wiceprezy-

dent Ewą Kamińską. Szukaliśmy
metody przeciwstawienia się tej
sytuacji. Ustaliliśmy, że trzeba
przeprowadzać działania, w których będą zaangażowane różne
organizację.
Czy powstała swego rodzaju
koalicja?
Tak. Formalnie rozpoczęła
pracę 14 lipca. Należą do niej następujące instytucje: prokuratura,
sądy, policja, służba zdrowia, organizacje zajmujące się pomocą
społeczną oraz instytucje pomocy dzieciom. Mamy w mieście
Gdańskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień, które działa w nowej formule. Jest zobowiązane
do rozwiązywania problemów
i dostało szereg nowych zadań.
Zaprosiliśmy również do współpracy Kościół, wiedząc choćby, że
dominikanie od dawna prowadzą
działania przeciwdziałające uzależnieniu młodzieży. Celem naszej
pracy jest uchronienie młodych ludzi przed złym życiem.
Jakie zostaną podjęte działania?
Będziemy się spotykać raz na
kwartał i zdawać sprawozdanie
z przeprowadzonych akcji oraz
ustalać kolejne przedsięwzięcia.
Będziemy robić wszystko, aby
alkohol nie był tak łatwo dostępny
nieletnim. Ważne jest budzenie
wrażliwości i odpowiedzialności
społecznej. Pragniemy skłonić dorosłych, aby reagowali, gdy nieletni
kupuje w sklepie alkohol.

Czy szko³a zostanie zaproszona do działań?
Zależy nam na zintegrowaniu
szkoły z rodzicami. Są oni naturalnymi sojusznikami i powinni ściśle
ze sobą współdziałać. Chcemy
doprowadzić do znacznie głębszego zespolenia działań szkoły
i rodziców.
Ile jest do zrobienia w obszarze społecznym?
Zdajemy sobie sprawę z istniejącego społecznego przyzwolenia
na picie alkoholu. Wznoszenie
kieliszka przy każdej okazji stało
się obyczajem. Już sobie nie wyobrażamy żadnych uroczystości
domowych bez alkoholu. Zmiana świadomości społecznej jest
zadaniem trudnym i trwającym
w dużym obszarze czasowym.
Wszelkie przemiany społeczne
przebiegają nadzwyczaj powoli
– jesteśmy tego świadomi. Niemniej jednak, musimy podejmować i takie trudne zdania. Trzeba
zmienić obyczaj, doprowadzić do
porzucenia luzackiego stylu życia.
Fałszywej mody na dorosłość.
Rodzice powinni wiedzieć, skąd
dziecko ma pieniądze na alkohol
i co robi, gdy nie ma go w nocy
w domu.
Jakie więc są potrzebne
zmiany systemowe?
Szukamy nowych rozwiązań,
pragnąć, aby pieniądze wydawane
na profilaktykę przyniosło bardziej
satysfakcjonujące nas efekty.
Organizacje pozarządowe nie
są w stanie udźwignąć problemu,
jest ich również za mało. Brakuje
nam również terapeutów, trzeba
również uruchomić poradnie antynikotynowe. Planuje przeprowadzić zmiany w medycynie
szkolnej.
Czy można doprowadzić
do zmiany w przepisach prawnych?
Pragniemy wypracować wniosek, który prześlemy do Sejmu.
Uważamy, że prawo powinno być
zmienione i sklepy sprzedające
alkohol dzieciom powinny ponosić
kary zniechęcające ich do takich
czynów. Obecnie trudno egzekwować przepisy.
Czy możemy podsumować
cel działania koalicji?
Chodzi nam o to, aby dzieci
miały lepsze wzorce postępowania i trudniejszy dostęp do alkoholu
oraz jasno określić miejsca, w których należy szukać pomocy.
6/2009
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Profilaktyka w szkole

Pilnusia - maskotka
Gdańskiej Policji powstała na podstawie
rozpisanego konkursu
plastycznego wśród dzieci
gdańskich szkół. Imię
myszki wymyślały również
dzieci. Zwyciężyło imię
zaproponowane przez
naszą uczennicę Annę
Kuzborską - Pilnusia.
Pilnusia „urodziła się”
9 maja 2002r. Zaś uroczyste nadanie imienia odbyło
się w Szkole Podstawowej
nr 76 w dniu 21 października
2002r. Pilnusia była jednocześnie maskotką realizowanego
wówczas przez Policję Gdańską programu profilaktycznego – „Bezpieczna rodzina
– Bezpieczny Gdańsk”.
- Myszka Pilnusia uczestniczy w uroczystościach
szkolnych już od roku 2004
– powiedział Zbigniew Kowalczyk z KMP. – Przebieram się za nią bardzo chętnie, gdyż w ten sposób udaje
mi się nawiązać kontakt z
dziećmi. Myszka jest pluszakiem. Kojarzy się dzieciom z
czymś miłym. A myszka
jest malutka i sprytna, zajrzy
w każdą dziurkę i przypilnuje
dziecko, aby nie stało mu się
nic złego.
6
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Pilnusia została wpisana na listę pierwszoklasistów

Wspólnie z pracownikami
KMP w sierpniu tego roku
ustaliliśmy, że Pilnusia ma
już 7 lat i warto wykorzystać
jej urodziny w realizacji zadań
profilaktycznych.
- Z okazji urodzin została
Honorowym Uczniem naszej
szkoły. W związku z tym będzie uatrakcyjniać imprezy,
między innymi organizowany
od wielu lat przez naszych nauczycieli „Miniturniej o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”.
Gdańska Policja w tym roku
obejmie patronat nad tą imprezą. Wiosną planujemy zorganizowanie festynu rodzinnego
wspólnie z Gdańska Policją
– powiedziała mgr Marzena
Wiercioch, dyrektor szkoły. W
uroczystościach uczestniczyła
również podinspektor Joanna
Orłowska z Zespołu Prewencji
Kryminalnej Nieletnich i Patologii KMP.

Z uczniami klas zerowych
i pierwszych Pilnusia spotkała się 1 września, przypominając podstawowe zasady
bezpiecznej drogi do szkoły.
- Pilnusia jest ogromna. Ma
dużo siły, więc zawsze nam
pomoże – powiedziała
uczennica zerówki. A uczeń
klasy pierwszej dodał – Pilnusia, bo nas pilnuje, żebyśmy się uczyli i byli grzeczni.
– Znam Pilnusię – dodała inna
dziewczynka - była już u nas
w klasie. Będzie dbała o nasze bezpieczeństwo.
Współpracujemy z Policja od lat. Będąc inicjatorem
i pomysłodawcą „Miniturnieju
BRD”, organizujemy wspólnie
jest I etap konkursu dla klas
starszych szkoły podstawowej. Organizujemy akcję
zdobywania karty rowerowej
dla klas piątych, poprzedzoną
omawianiem zagadnień ruchu

drogowego na lekcjach. Pracownicy policji prowadzą
zajęcia w klasach klasy
0 i I - „Bezpieczna droga do
szkoły”, a dla klas starszych
– „Bezpieczne dzieciństwo”
oraz uczestniczą w spotkaniach dla uczniów klas szóstych i ich rodziców, omawiając przepisy prawa dotyczące
nieletnich. Wszystkie te działania są wpisane w program
wychowawczy i profilaktyki
szkoły, jak również w zakres
moich obowiązków- pedagoga szkolnego. Jednym z priorytetowych zadań szkoły jest
zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz nauczenie
bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie. Postać Pilnusi ma nam w tym
pomóc.
Pedagog szkolny SP 76
Beata Przekop

Wydzia³ Edukacji UMG
Ile otwarto nowych boisk ze
sztuczną nawierzchnią?
Obecnie w gdańskich placówkach
oświatowych mamy osiem boisk ze
sztuczną nawierzchnią, przy czym
trzy oddano w 2009 roku. W pierwszym półroczu oddaliśmy dwa nowe
boiska: w Zespole Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr
8 przy ul. Szyprów 3 na Żabiance i w
Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 8 przy ul. Meissnera na Zaspie.
W dniu 1 września otwarto piękny
kompleks sportowy przy Zespole
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 przy ul. VII Dwór.
Jest tam również boisko ze sztuczną
nawierzchnią.
Jakie były początki tego programu?
W 2006 roku oddano w Gdańsku pierwsze boisko ze sztuczną
nawierzchnią było to w Zespole
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 przy ul. Słabego.
Kolejne boisko oddaliśmy w roku
2007 w Gimnazjum nr 23 przy
ul. Cystersów 13.
W roku 2008 pojawił się program budowy boisk „Moje boisko
Orlik 2012” i w ramach tego programu zbudowaliśmy jedno boisko
przy Ogólnokształcących Szkołach
Sportowych i Zawodowych przy
ul. Kołobrzeskiej 77. Kolejne,
oddane wraz ze Szkołą Podstawową nr 12 na Ujeścisku. Pod koniec 2008 roku pojawiło się nowe
boisko przy Zespole Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 5 na ul. Małomiejskiej.

Mamy kolejne boisko!

Zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Jerzy Jasiński
Jak przebiega realizacja programu Orlik?
„Moje boisko Orlik 2012” to pierwszy z realizowanych przez Miasto
programów, w ramach którego jeszcze w tym roku powstaną trzy boiska:
przy Szkole Podstawowej nr 8 na
Chełmie, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 na Żabiance i przy
Zespole Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 7 przy ul. Orłowskiej, nieopodal budowanej olbrzymiej
hali gimnastycznej.
Co spowodowało znaczne
przyspieszenie budowy boisk?
W roku 2008 z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza został powołany Społeczny Komitet
Wsparcia Euro 2012, który zajmuje
się sprawami przygotowania Euro
w różnych płaszczyznach. Jedną
z nich, najważniejszą dla nas i dla
tego programu, jest „Junior Gdańsk
2012”, zakładający wybudowanie
szesnastu boisk do piłki nożnej
przy gdańskich szkołach. Drugi
program jest więc realizowany
przez miasto Gdańsk, wspólnie ze

Społecznym Komitetem Wsparcia
Euro 2012.
Jak przyznawano szkołom
budowę boiska programu „Junior Gdańsk 2012” ?
W celu wytypowania szkół, dla
których zostaną zbudowane boiska,
Prezydent Miasta Gdańska i Społeczny Komitet Wsparcia ogłosili
konkurs. W konkursie wystartowały
54 szkoły, do programu zakwalifikowano 19 z nich. Sponsorzy tej listy
wybierali adres, pod jakim chcą
budować.
Najważniejszym elementem
konkursu były walory programu
przedstawionego przez szkołę. Miał
on przedstawić sposób zagospodarowania boiska: włączenie społeczności lokalnej, organizowanie
spartakiad sportowych, meczów,
różnych imprez i konkursów. Zostały również powołane komitety przy
szkołach, składające się z różnych
gremiów, które się zaangażowały
w budowę tego boiska. Rozstrzygając konkurs wzięliśmy pod uwagę
mapę Gdańska. Zakwalifikowaliśmy

więc szesnaście szkół do budowy
boiska. Zdecydowaliśmy o rozlokowaniu ich w różnych dzielnicach
miasta, aby zapewnić jednakową
dostępność młodzieży do obiektów
sportowych.
Jaki jest harmonogram na rok
bieżący?
W tym roku kalendarzowym oddamy do użytku jeszcze dziewięć boisk, po trzy co miesiąc, począwszy
od września. Są to szkoły:
Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr 79, Gimnazjum nr 26,
Szkoła Podstawowa nr 39, ZSBO,
Szkoła Podstawowa nr 80, Szkoła
Podstawowa nr 61, IX LO, Szkoła
Podstawowa nr 46. Już we wrześniu zapraszamy na otwarcie boisk
w następujących szkołach: Zespół
Szkół Budownictwa Okrętowego (10
września), Szkoła Podstawowa nr 80
(15 września) i Szkoła Podstawowa
nr 79 (21 września).
Czy program „Junior Gdańsk
2012” będzie kontynuowany?
Społeczny Komitet Wsparcia prowadzi rozmowy z kolejnymi przedsiębiorcami, którzy będą chcieli przystąpić do programu i z pewnością przed
docelowym rokiem 2012 będzie można powiedzieć, że Społeczny Komitet Wsparcia wspólnie z Miastem
Gdańsk wybudował szesnaście
boisk. W roku 2010 będziemy kontynuować program „Junior Gdańsk
2012”, liczymy więc, że oddamy do
użytku kolejne boiska.
A co zakłada program inwestycyjny?
Trzeba również wymienić program inwestycyjny, w ramach
którego również budujemy boiska.
Wkrótce boisko otrzyma Szkoła
Podstawowa nr 16 na Oruni, gdzie
już część prac wykonano, jak również VIII Liceum Ogólnokształcące.
Podsumowując, zaczęliśmy od jednego boiska w roku 2006, a na koniec
2009 będzie 20 boisk ze sztuczną
nawierzchnią.
Rozmawiała Emma Popik
6/2009
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Sport

Podczas uroczystego otwarcia kompleksu
sportowego w dniu 3 września w obrębie Zespołu
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 26 w Gdańsku przy ulicy VII Dwór rozpoczęła
działalność Gdańska Szkoła Floretu.
W inauguracji udział
wzięli: Zdzisław Szudrowicz
– Pomorski Kurator Oświaty, Prezydent Gdańska
Paweł Adamowicz, z zastępcami: Ewą Kamińską i
Andrzejem Bojanowskim
oraz Skarbnikiem Miasta
Teresą Blacharską, Zastępca Dyrektora Wydziału
Edukacji UMG Jerzy Jasiński, Prezes Polskiego
Związku Szermierskiego
Jacek Bierkowski, przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz

Florecistki z czwartej klasy
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florecistki: Sylwia Gruchała,
Magdalena Mroczkiewicz,
Anna Rybicka oraz Karolina Chlewińska. Nasze
mistrzynie zaprezentowały program artystyczny.
Sylwia Gruchała, znana
nam również z plakatów
promujących abstynencję,
nacierała w pojedynku
i w rezultacie zwyciężyła.
Uczniowie tej szkoły,
ubrani w białe uniformy
szermiercze, oglądali pokaz
z zapartym tchem, również
jak my wszyscy. Joasia To-

porska z klasy IV wraz ze
swoją koleżanką, Zuzanną
Bober stoczyły wiele pojedynków. – Joasia dobrze
się umie bronić – oceniła
koleżankę Zuzia.
- Moja wnuczka właśnie
rozpoczyna tu naukę w klasie pierwszej - powiedziała
profesor Maria Bocheńska
z Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. – Moje
obie córki ukończyły tę
szkołę podstawową – dodała. – Jedna właśnie w klasie
szermierczej.
Wykonawcą budowy
była Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska w imieniu
Miasta Gdańska. Całkowity
koszt inwestycji Gdańskiej
Szkoły Floretu wyniósł
20,5 mln zł. Koszta po
połowie zostały rozłożone na Ministerstwo Sportu
i Turystyki i Gminę Miasto
Gdańsk.
Budowę rozpoczęto
3 stycznia 2008 roku, a zakończono 20 lipca 2009 roku.
Tak poważna inwestycja

Mistrzyni w swojej dawnej szkole

została wykonana w ciągu
zaledwie 18 miesięcy. Hala
Floretu jako obiekt budowlany i jednocześnie sportowy
obejmuje salę główną, cztery sale treningowe, część
internatową z 20 pokojami
na 49 miejsc noclegowych,
część administracyjną oraz
tzw. łącznik pomiędzy
halą i istniejącym obiektem Szkoły Podstawowej
nr 70, wchodzącej w skład
ZKPiG nr 26. Jest tu również
boisko sportowe wielofunkcyjne ze sztucznej trawy,
o powierzchni 1000 m 2,
boisko do koszykówki z nawierzchnią tartanową o powierzchni 400 m2, bieżnia
z nawierzchnią tartanową
825 m2. Stworzono również małą architekturę, czyli
trawniki, oświetlenie, ławki,
ogrodzenie. Powierzchnia
zabudowy wynosi 1980
m2, powierzchnia całkowita
4100 m2. Kubatura budynku
wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły:
24 tys. m3.

GOKF

W minionym roku szkolnym GOKF był organizatorem
30 imprez sportowych. Na rok 2009/2010 kalendarz
zostanie rozszerzony o gdańskie ligi.
- Propozycje uprawiania sportu
w Ośrodku zostały zwiększone poprzez otwarcie nowej siłowni, którą
wyposażyliśmy w specjalistyczny
sprzęt do trenowania – powiedział
dyrektor Jerzy Sawicki. – Może tu
trenować młodzież, zdobywając
sprawność i umiejętności.

uczestniczyło 33 uczniów o różnym
stopniu niesprawności. – Ważne jest,
że niepełnosprawni uczestniczyli
w tej samej imprezie, jednak walczyli o zwycięstwo pomiędzy sobą
– powiedział Piotr Woźniak.
W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadły następujące szkoły:

Wytrenowane i kolorowe
Zajęcia sportowe przyciągnęły
5629 uczestników. Uczestniczyła
w nich młodzież szkolna, a także
mieszkańcy Gdańska. Ponad dwa
tysiące uczniów uczestniczyło
w rozgrywkach w piłkę siatkową, a
1800 w piłkę nożną.
Rekord frekwencji pobił Rodzinny
Bieg Gdańszczan, w którym zameldowało się na starcie 2293 uczestników, co daje 40 procent wszystkich
uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych.
Sportowa rywalizacja w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w minionym roku
odbywała się podczas 2700 spotkań,
w tym 72 finałów o Mistrzostwo
Gdańska. We współzawodnictwie
uczestniczyło 1443 reprezentacji
z 142 szkół. Na boiskach walczyło
ze sobą ponad 15200 młodych
sportowców. W grach i zabawach
„Konkursu 50-tysięcy” uczestniczyło
ponad 1500 dziewcząt i chłopców
z najmłodszych klas szkół podstawowych. Przeprowadzono również dwie
imprezy integracyjne z udziałem niepełnosprawnych ruchowo, w których

Szkoła Podstawowa nr 79 - 128 pkt,
Szkoła Podstawowa nr 8 - 111 pkt,
Szkoła Podstawowa nr 42 - 110 pkt.
Najlepsze wśród gimnazjów to: Gimnazjum nr 33 -104 pkt, Gimnazjum
nr 16 - 100 pkt, Gimnazjum nr 3 - 95
pkt. W odrębnej klasyfikacji dziewczęta uzyskały następujące wyniki: V LO

Rekordowy skok

- 60,5 pkt, I LO - 57 pkt, XV LO - 54,0
pkt. Chłopcy z „Conradinum“ zdobyli
85,5 pkt, a tuż za nimi: I LO - 80,5
pkt i Zespół Szkół Energetycznych
- 77,0 pkt.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywały się na terenie Ośrodka oraz
w Dzielnicowych Ośrodkach Sportowych, mieszczących się w 60 szkołach
w 25 dzielnicach Gdańska: Brzeźno,
Chełm, Dolne Miasto, Jasień, Łostowice, Morena, Niedźwiednik, Nowy
Port, Oliwa, Olszynka, Orunia, Osowa,
Przeróbka, Przymorze, Siedlce, Stogi,
Suchanino, Śródmieście, Ujeścisko,
Wrzeszcz, Wyspa Sobieszewska,
Zaspa, Zielony Trójkąt, Złota Karczma, Żabianka.
W Ośrodku zatrudniamy 26 nauczycieli, natomiast zajęcia z DOSach prowadzi 144 nauczycieli. Prowadzą zajęcia w oparciu o własne
programy edukacyjne – powiedziała
zastępca dyrektora Beata Skoczek.
Zajęcia w DOS-ach ukierunkowane
są na promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia. Celem ich jest również zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze złej sytuacji materialnej
rodziny, czy przebywaniu w rodzinie
zagrożonej alkoholizmem.

- Oferta tych zajęć jest adresowana do wszystkich uczniów gdańskich
szkół, niezależnie od wieku, poziomu sprawności fizycznej. Zajęcia
„Mój sport – moja dzielnica” mają
charakter powszechny, otwarty i są
nieodpłatne – dodała wicedyrektor
Skoczek.
Ośrodek realizuje również programy profilaktyczne w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – „My nie bierzemy, my
trenujemy” i „Żyj z pasją”. Na pięciu szkolnych pływalniach Ośrodek
stwarza możliwości nauczenia się
pływać, realizując program „Pływać każdy może, zawsze lepiej,
nigdy gorzej”.
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
koordynuje Elżbieta Działyńska.
– Są to zajęcia profilaktyczne, mające na celu korygowanie wad postawy. Wymagają systematycznego
ćwiczenia.
Pracownią Turystyki kieruje Barbara Kaczmarek. - Oferta kulturalna
miasta jest tak obszerna i bogata,
że wystarczy czerpać z niej, aby
wzbudzić zainteresowanie dzieci
i młodzieży ciekawymi zajęciami.

Pływamy – zawsze lepiej
6/2009
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Nasza gmina jako jeden z blisko 1400 samorządów,
przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno
- edukacyjnej „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”.
Uroczysta inauguracja odbyła się 7 kwietnia 2009
roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. To początek
działań edukacyjnych z udziałem ponad połowy polskich
gmin!
Włączając się w kampanię, chcemy zachęcić każdego mieszkańca
naszej gminy do oceny własnego
modelu picia oraz do odpowiedzi
na pytanie – czy moje picie jest bezpieczne? Chcemy ostrzec przed za-
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grożeniami, jakie mogą pojawić się w
związku z piciem alkoholu. Z badań
Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że po nadciśnieniu tętniczym,
i nikotynie alkohol jest trzecim czynnikiem ryzyka powodującym choroby

i zgony ludzi na świecie. Pokażemy
też, jak w prosty sposób obliczyć
zawartość czystego alkoholu etylowego znajdującego się w określonej
ilości wypitego przez nas piwa, wina
lub drinka oraz jak ocenić czy zostaje
przekroczona granica oddzielająca
nas od picia ryzykownego.
Organizatorem kampanii jest
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przedsięwzięciu patronuje m.in.
Senat Rzeczpospolitej Polskiej,
Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Kolegium Lekarzy
Rodzinnych.
Kampania adresowana jest do
dorosłych konsumentów napojów
alkoholowych – także do tych, którym się wydaje, że piją niewiele.
Jej celem jest ograniczenie liczby
osób pijących ryzykownie i szkodliwie, a także przekazanie wiedzy
na temat szkód, jakie się wiążą ze
spożywaniem alkoholu.
Celem kampanii jest pokazanie,
kiedy picie staje się ryzykowne i jakie
są granice tego ryzyka. Konieczna
jest abstynencja młodzieży i kobiet
w ciąży oraz kierowców. Ponad
60 typów różnego rodzaju chorób
ma związek z alkoholem. Region
europejski jest największym producentem i konsumentem napojów alkoholowych. Badania CBOS z 2008
roku pokazują, że w społeczeństwie
funkcjonuje stereotyp dotyczący
piwa jako najmniej szkodliwego
napoju alkoholowego. Tymczasem,
wypijając szklankę piwa (250 ml),
lampkę wina (100 ml) lub kieliszek
wódki (30 ml) wprowadzamy do organizmu taką sama ilość alkoholu
etylowego.
Na potrzeby kampanii przygotowano: spoty telewizyjne i radiowe,
plakaty, ulotki edukacyjne, książki,
broszury. Materiały edukacyjno
– informacyjne rozprowadzane
będą w szkołach, wśród studentów
gdańskich uczelni oraz podczas festynów i imprez, w których uczestniczyć będzie Gdańskie Centrum
Profilaktyki Uzależnień – realizator
kampanii na terenie Gdańska. Z
informacją o konieczności monitorowania własnego wzoru picia
chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców gminy.
Będziemy więc starać się włączyć
do kampanii lokalne media, by przy
ich pomocy poprzez emisję spotów
kampanijnych radiowych i telewizyjnych czy artykuły w prasie spowodować u odbiorców refleksję nad
modelem picia własnym lub osób
bliskich. Będziemy również infor-

mować o tym, gdzie na terenie
naszego miasta można uzyskać
pomoc specjalistyczną, gdy model
ten budzi niepokój.
Przygotowywana jest pięcioodcinkowa audycja radiowa poświęcona problemom picia przez dzieci i
młodzież, dorosłych, kobiety w ciąży
i kierowców, która następnie nagrana na płytę rozprowadzana będzie
m.in. wśród nauczycieli i rodziców.
Prowadzone są też rozmowy z
władzami gdańskich uczelni w sprawie wprowadzenia do studenckiego
Centrum Pomocy Psychologicznej,
mieszczącym się przy ul. Tuwima
dyżurów konsultanta ds. uzależnień, który będzie udzielał pomocy studentom mającym problemy
związane z piciem alkoholu czy
używaniem innych środków psychoaktywnych.
Wśród rozmaitych działań kampanii znajduje się również specjalny
przekaz profilaktyczny skierowany
do młodzieży. Z myślą o tej grupie
docelowej powstała strona internetowa www.niebotak.pl, która pokazuje,
że najbardziej bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie
abstynencji. Do szkół trafi, przygotowany przez PARPA, scenariusz
wywiadówki dla rodziców oraz
scenariusz zajęć profilaktycznych.
Ponadto placówki te otrzymają
materiały edukacyjne pod hasłem
„nie, bo tak’’ adresowane do młodych ludzi.
Więcej informacji na temat
kampanii uzyskacie Państwo,
kontaktując się z Ambasadorem
Kampanii Joanną Buchholc (WSS)
tel.: (058) 323 67 48 lub Andrzejem
Skorupskim (GCPU) tel.: (058) 320
02 56. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu www.wyhamujwpore .pl

Wydział Spraw Społecznych UMG
Dlaczego Miasto Gdańsk
podejmuje działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom?
Do zadań własnych gminy
należy ten obowiązek. Wprowadzamy wszelkie działania
w tej dziedzinie zgodnie
z podstawą prawną, jaką jest
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (według tekstu
jednolitego z roku 2007).
Miasto Gdańsk podejmuje
od wielu lat działania mające
na celu zmniejszenie szkód
związanych z nadużywaniem
alkoholu. Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych doceniła tę aktywność i zakwalifikowała Gdańsk
do Ogólnopolskiej Sieci Gmin
Wiodących.
Jakie mamy działania programowe?
Wymieńmy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem jego jest
zmniejszenie spożycia oraz
rozmiarów problemów tym
spowodowanych. Zadania
gminy obejmują zwiększenie
dostępności pomocy terapeutycznej, udzielanie rodzinom
pomocy psychospołecznej, czy
prawnej, wspomaganie działalności istniejących instytucji, czy
też prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej. Realizowany jest zarówno przez
wydział, jak i szeroki wachlarz
jednostek organizacyjnych
miasta, podmioty z sektora
pozarządowego oraz zakłady
opieki zdrowotnej.
Kto inicjuje i koordynuje
działania?
Koordynatorem działań
jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, stąd
wychodzi większość inicjatyw
oraz nowatorskich rozwiązań.
Powołujemy do życia nowe
podmioty, przekształcamy istniejące instytucje. Przykładem
jest zmiana charakteru Izby
Wytrzeźwień na Pogotowie

Jarosław Formela Kierownik Referatu Ekonomicznego
Socjalne dla osób nietrzeźwych. Działania inicjujące w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzi również Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, której siedziba
mieści się przy ul. Dyrekcyjnej 5.
Jakie ma stąd korzyści
terapeutyczne osoba uzależniona?
Pogotowie socjalne zostało
zreformowane w taki sposób,
że dołączyliśmy profilaktykę.
Staramy się nie wypuszczać
człowieka z systemu. Jeżeli
po raz kolejny będzie przebywał w pogotowiu, zaczyna się
badać jego przypadek, przesyłamy zapytanie do poradni.
Proponujemy poddanie się
terapii. W końcowych przypadku zostaje poddany przymusowemu leczeniu uzależnienia.
Chodzi o to, aby był zauważony i trafiał z powrotem w celu
otrzymania pomocy.
Skąd pozyskujemy fundusze na profilaktykę przeciwko
uzależnieniom?
Środki pochodzą z koncesji
na detaliczną sprzedaż alkoholu. Od kilku lat budżet ten ma
tendencję wzrastającą.
Czy zwiększenie się liczby
sklepów z alkoholem wpływa
na wzrost liczby osób pijących?
Zależność nie jest bezpośrednia, a raczej jest ich wiele: inaczej wygląda problem
w poszczególnych miastach,
inaczej jeszcze na wsi. Przede
wszystkim to w najbliższym
otoczeniu kształtują się normy
i zwyczaje związane ze spożywaniem alkoholu.
Jakie mamy w Gdańsku
instytucje zajmujące się profilaktyką i przeciwdziałaniem
alkoholizmowi?

Widzieliśmy potrzebę
otwarcia Miejskiej Poradni
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, toteż otworzyliśmy ją w roku 2006 w Nowym
Porcie. Należy do Gdańskiego
Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62, które ma Dzienny Oddział Leczenia Uzależnienia od
Alkoholu. Spełnia swoje statutowe działania i ma pacjentów
finansowanych przez NFZ.
Wywiązują się bardzo dobrze
ze swoich zadań. Mają pełen
zakres leczenia osób z kręgu
uzależnienia od alkoholu. Najdłużej działa Ośrodek Terapii
Dzieci i Młodzieży z Rodzin
Alkoholowych, mieszczący
się przy ul. Racławickiej 17,
będący jednostką budżetową
Miasta Gdańska, Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej,
który udziela specjalistycznej pomocy psychologicznej
przede wszystkim dzieciom
i młodzieży oraz rodzicom
i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy. Na-

leży również docenić działania
Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, mieszczącego
się przy ul. Dyrekcyjnej 5, które
realizuje wiele zadań i przed tą
jednostką stoją duże wyzwania
od momentu przekształcenia
i zaprzestania realizacji funkcji
zakładu opieki zdrowotnej.
Jakie są ostatnie wprowadzone zmiany?
W związku ze wprowadzeniem rozporządzeń, pozwalających na tworzenie programów
dłuższych, na przykład realizowanych w ciągu trzech lat,
nasz wydział już wyprzedza
przepisy. Jeżeli widzimy, że
jest potrzeba długofalowego finansowania, wówczas je stosujemy. Zapewnia to bezpieczne
realizowanie danego projektu
i jego stabilność. Rozwiązania
takie wprowadziliśmy z zakresie ochrony zdrowia, obecnie
zaczynamy stosować taki rodzaj finansowania w zakresie
profilaktyki uzależnień.
Rozmawiała Emma Popik
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Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gdańsku Piotr
Gierszewski
Rozwiążmy groźny skrót
DDA…
To znaczy dorosłe dzieci alkoholików. W ramach
prac Zespołu ds. Lecznictwa
i Pomocy Rodzinie rozpoczęliśmy kolejny cykl szkoleń dla
społecznych kuratorów sądowych. Dotyczyły one właśnie
funkcjonowania DDA, a także
syndromu współuzależnienia
oraz mechanizmów przemocy
w rodzinie z problemem alkoholowym. Staraliśmy wyposażyć
ich w narzędzia motywowania
do podjęcia terapii dla osób doświadczających przemocy. Od
kwietnia do czerwca przeprowadzono rozmowy edukacyjno-korekcyjne z 28 sprawcami
przemocy. Kolejne 23 osoby
staraliśmy się zmotywować do
podjęcia terapii. Osób z syndromem DDA zgłosiło się do
nas 29 i zsotały skierowane
na terapię.
Z jakimi sprawami przychodzą mieszkańcy do
siedziby Komisji przy ul. Dyrekcyjnej 5?
Podczas dyżurów udzielamy
porad w zakresie egzekwowa-

nia alimentów, odpowiedzialności za długi i ich dziedziczenia.
Problem alimentacji dotyczył
również alimentowania dzieci
niepełnosprawnych, a nawet
dorosłych dzieci.
Czy przybywają z trudnymi problemami pozbycia się
osoby uzależnionej?
Udzielamy porad w sprawie
eksmisji pijącego, ubezwłasnowolnienia, uregulowania
kontaktów z dzieckiem, czy
też zakazu styczności z pijanym rodzicem.
Jak liczne są sprawy o leczenie?
Do Zespołu wpłynęło 233
spraw o leczenie. Do Sądu
Rejonowego przekazaliśmy
414 spraw. Dobrowolnie podjęło leczenie i je kontynuuje
13 osób. Umorzono 7 spraw,
a w tym 3 z powodu zgonów.
Na badania do biegłych sądowych skierowano 229 osób.
W tym roku Komisja przyjęła
1205 osób zgłaszających i
poświadczających nadużywanie alkoholu i przypadki
przemocy w składanych wnioskach o leczenie odwykowe.

W ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku działają trzy zespoły problemowe.
Zespół ds. Lecznictwa i Pomocy Rodzinie, w składzie: Andrzej
Kowalczys - przewodniczący, Jerzy Adamski, Ksiądz Bogusław
Głodowski, Beata Krzemińska, Monika Szymelfejnik, Joanna
Wrońska, Waldemar Lewandowski.
Zespół ds. Profilaktyki, w składzie: Zofia Rzeźnicka – przewodnicząca, Lucyna Maculewicz, Lucyna Miniewicz, Lech Kaźmierczyk, Aleksandra Duzinkiewicz, Elżbieta Marek, Joanna
Buchholc.
Zespół ds. Kontroli Punktów Sprzedaży i Przepisów w Zakresie Obrotów Sprzedaży Napojami Alkoholowymi, w składzie:
Agnieszka Solecka – przewodnicząca, Piotr Gierszewski, Joanna
Orłowska, Ewelina Wałęsa, Sylwia Sommer.
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Gdańska Szkoła Floretu docenia zasługi

Spośród osób zgłaszających
się osobiście 81 pilnie potrzebowało pomocy prawnej, co
zostało im udzielone. O skali
spraw świadczy przesłuchanie 324 osób w charakterze
świadków oraz sporządzenie
takiej samej liczby protokołów. Tylko od stycznia do
czerwca udzielono 1764 porad, informacji i konsultacji
telefonicznych.
Jak dużym obszarem jest
profilaktyka zmierzająca do
objęcia młodzieży?
Opracowaliśmy materiał
dotyczący standardów zajęć
socjoterapeutycznych dla
gdańskich placówek, który
został przedstawiony zastępcy prezydenta, pani Ewie
Kamińskiej. Podjęliśmy również działania zmierzające
do opracowania standardów
zajęć opiekuńczo wychowawczych i profilaktycznych
w placówkach oświatowych
oraz organizacjach pozarzą-

dowych działających na terenie Gdańska. Przygotowaliśmy
projekt „Regulaminu” i warunki
konkursu dla szkół i placówek
pozarządowych, w zakresie
zdrowego stylu życia, a więc
– bez alkoholu. Przeprowadziliśmy sprawdzenie 30
realizowanych programów
profilaktycznych w gdańskich
szkołach.
Czy jest przestrzegana ustawa o wychowaniu
w trzeźwości?
Naszą troską jest jej przestrzeganie, toteż przeprowadziliśmy w omawianym
okresie kontrole 71 placówek
handlowych pod względem
przestrzegania przepisów tej
ustawy. Przeprowadzaliśmy
również kontrole nocne wraz
z funkcjonariuszami policji.
Reagowaliśmy na skargi
mieszkańców odnośnie nieprzestrzegania zasad wymienione ustawy.
Rozmawiała Emma Popik

GCPU

Kierownik Działu Profilaktyki Ewa Kryczało

Jakie kierunki działań
przyjmuje Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w nowej formule?
Nasze działania profilaktyczne są realizowane przez
dwa zespoły. Jest to
Zespół Edukacji Promocji Zdrowia i Kampanii Społecznych oraz drugi - Zespół
Profilaktyki Szkolnej Środowiskowej Opieki i Pomocy
Psychologicznej. Obecnie
konstruujemy program
działania na rok przyszły.
Jednakże już teraz mogę
powiedzieć, że jednym z
głównych obszarów naszej
działalności będzie edukacja, a zwłaszcza szkolenia
skierowane do różnych grup
odbiorców
Jakie grupy zawodowe zostaną objęte szkoleniami?
Będziemy kontynuować
szkolenia organizowane
w ramach prowadzonych
przez nas kampanii społecznych, a więc szkolenia
dla sprzedawców alkoholu
(kampania „Młodość bez
procentów”), szkolenia dla
kursantów z OSK i uczniów

szkół średnich (kampania
„Kieruj bez procentów”),
szkolenia w ramach kampanii „Ciąża bez alkoholu”.
Oczywiście to nie wszystkie szkolenia, jakie planujemy organizować. Bardzo
ważną grupą, do której
będziemy kierować nasze
działania, są osoby zawodowo zajmujące się pracą
z dziećmi i młodzieżą,
nauczyciele, pedagodzy.
Zależy nam bardzo na tym,
by wiedza i kompetencje
wychowawcze tych osób
stały na wysokim poziomie,
bo od nich w dużym stopniu
zależy efektywność podejmowanych działań profilaktycznych.
Czy zostaną szkoleniami objęte nowe grupy?
Chcemy szkoleniami objąć trenerów sportowych.
Z naszego rozeznania wynika, że istnieje taka potrzeba. Zresztą, współpracujemy
już z GOKF-em od ubiegłego roku - przeprowadziliśmy
warsztaty, które spotkały się
z pozytywną oceną uczestniczących w nich trenerów,
będziemy więc tę linię dzia-

łania kontynuować. Ta instytucja może być doskonałym
narzędziem profilaktycznym,
a współpraca bardzo dobrze
się nam układa.
Czy celowe jest trafianie
do uczniów również przez
rodziców?
Pracę z rodzicami uznajemy za jedną z najważniejszych. Dobrze funkcjonująca
rodzina to podstawowy czynnik chroniący młodych ludzi
przed podejmowaniem tzw.
zachowań ryzykownych.
Jest to jednak grupa do której trudno dotrzeć. Będziemy
przygotowywać programy
skierowane do rodziców,
m.in. w czasie wakacji realizowaliśmy pilotażowe akcje
w ramach przygotowywanego wspólnie z pedagogami
ze stowarzyszenia „Klauza”
projektu „Podwórkowa Akademia Mamy i Taty”.
Czy są jakieś nowe projekty?
Przygotowujemy akcję
„Full Control” skierowaną
do studentów, która ma na
celu propagowanie wśród
nich postawy „odpowiedzialnego picia”. W ramach

tej akcji m.in. organizujemy
w porozumieniu z władzami
UG punkt informacyjny dla
tych gdańskich studentów,
którzy poszukują informacji, bądź pomocy w zakresie
wszelkich substancji uzależniających.
Jesteśmy również w trakcie przygotowywania, we
współpracy z Izbą Lekarską, szkolenia dla studentów
ostatnich lat medycyny, przygotowujące ich do kontaktu
z pacjentami z problemami
w obszarze uzależnień.
Czy będą podejmowane
działania skierowane do
placówek edukacyjnych?
Oprócz szkoleń, o których
już wspomniałam, będziemy
organizować różnorodne
akcje kierowane do dzieci
i młodzieży, m.in. przegląd
teatralny (wspólnie z Sanepidem), konkurs plastyczny
(wspólnie z KMP) czy szkolenia z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej
zakończone grudniowym
turniejem szkolnych drużyn ratowniczych (wspólnie
z NorthMed).
Rozmawiała Emma Popik
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Wydzia³ Spraw Spo³ecznych UMG

P

rojekt „Rzecznik
Osoby Bezdomnej” jest innowacyjnym przedsięwzięciem
w skali kraju. Realizowany jest po raz drugi przez
Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta, w
ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Projekt jest zgodny z założeniami komponentu “Demokracja i społeczeństwo
obywatelskie”, w obszarze

14

6/2009

“Poszanowanie zasad demokracji”.
Celem projektu jest poprawa sytuacji grup dyskryminowanych i rzecznictwo
praw tych osób pod kątem
ich uczestnictwa w życiu
społecznym, zwiększenia
dostępu do informacji, pomocy prawnej i wymiaru
sprawiedliwości. Skierowany jest przede wszystkim
do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dyżury Rzeczników Osoby
Bezdomnej wprowadzono
w 25 miejscowościach,
w których znajdują się
koła Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta. W
Gdańsku cel realizowany
jest od 3 sierpnia 2009
r. poprzez pełnienie dyżurów Rzecznika Osoby
Bezdomnej w poniedziałki 16.30 – 19.30, środy
16.30 –18.30, czwartki
8.00–11.30 w Nowym Por-

cie ul.Władysława IV 12.
Z rzecznikiem kontaktować się można również telefonicznie: (058) 343 2837
(w godzinach urzędowania
rzecznika).
Projekt uzyskał akceptację i patronat Rzecznika Praw Obywatelskich.
Szczegółowe informacje o projekcie można
uzyskać na stronie:
www.bezdomnosc.org.pl/
rzecznik.

Pożegnalne zdjęcie Jacka Kamińskiego, dziennikarza sportowego
fot. kowalski89@wp.pl

