Protokół Nr 81/13
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
w dniu 6 listopada 2013 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny oraz Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Rekreacji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, w godzinach od 1615 do 1800. W posiedzeniu
uczestniczyli członkowie komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie przez Dyrektora PCPR w Otwocku Europejskiego raportu narkotykowego.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
4. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku.
Ad. 1
Temat referowała Pani Małgorzata Woźnicka Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Otwocku. Poinformowała, iż Europejskie Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) opublikowało Europejski Raport Narkotykowy 2013,
opisujący najnowszą sytuację w zakresie walki z narkotykami oraz zmiany zachodzące na
narkotykowym rynku. Problem narkotykowy w Europie podlega nieustannym zmianom, gdyż
pojawiają się nowe zagrożenia, stanowiące wyzwanie dla prowadzonej obecnie polityki.
EMCDDA wskazuje jednak, że pozytywne tendencje (np. mniejsze zainteresowanie
narkotykami) są niwelowane przez problemy związane ze stosowaniem syntetycznych
substancji odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych oferowanych zarówno na
rynku narkotyków, jak i tak zwanych dopalaczy. Badania wskazują, że sytuacja narkotykowa
może się nieustannie zmieniać za sprawą pojawiania się nowych narkotyków. W 2012 roku
w całej Unii Europejskiej po raz pierwszy zarejestrowano 73 nowe substancje
psychoaktywne, co oznacza, iż spectrum narkotyków się zwiększa. Tendencje europejskie
przedkładają się na tendencje polskie. Pani Dyrektor przedstawiła zebranym dane procentowe
przedstawione w w/w raporcie.
Pani Dyrektor dodała, że uzależnienia można podzielić na uzależnienia od substancji i od
zachowań. Substancjalne uzależnienia to: alkohol, narkotyki, dopalacze. Uzależnienia od
zachowań to np. pracoholizm, hazard itd. Dyrektor przybliżyła również kwestię dot.
uzależnienia dzieci i młodzieży od telewizora i komputera, szczególną uwagę zwróciła na
brak umiejętności budowania relacji. Powiedziała, że PCPR ma do czynienia z pełnym
spectrum uzależnień i stara się budować pomoc dla osób uzależnionych na najwyższym
europejskim poziomie. Zauważyła, iż o uzależnieniach PCPR najczęściej dowiaduje się
w momencie pojawienia się kryzysu w rodzinie. Dzięki zaangażowaniu pracy wysokiej klasy
specjalistów zatrudnionych w PCPR całe spektrum problemów okazuje się z reguły do
rozwiązania. Osoby korzystające z pomocy PCPR zgłaszają się dobrowolnie, bez przymusu.
O udzieleniu dziecku pomocy decydują jego rodzice. Dyrektor poinformowała, iż średnio
w roku PCPR udziela ok. 2 000 konsultacji. Niektóre z nich są jednorazowe, a niektóre
dłuższe. Dyrektor zasygnalizowała wzrost interwencji kryzysowej. Poinformowała, że od
2002 roku przy PCPR działa Zespół Poradnictwa Rodzinnego, który realizuje zadania
w zakresie poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego i doradztwa
prawnego. Dodała, że PCPR dysponuje odpowiednimi narzędziami do badania dzieci, salą
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terapeutyczna do prowadzenia różnego rodzaju warsztatów oraz „niebieskim pokojem”.
Radny Dariusz Grajda zwrócił uwagę, iż samorządowe gazety posiadają rubryki,
w których zamieszane są oferty. Stwierdził, iż warto byłoby pokusić się, aby PCPR miał stałą
kolumnę, na której mógłby ogłaszać się, publikować informacje. Mogłaby być to również
strona ze zdjęciami na dany temat np. o nowych substancjach psychoaktywnych. Na
zakończenie wypowiedzi zaproponował nawiązanie współpracy z lokalnymi
samorządami i rozbudowę strony internetowej PCPR.
Przewodnicząca Komisji Aneta Bartnicka powiedziała, że brakuje systematycznego
uświadamiania nauczycieli i rodziców, żeby nie panikowali w chwili pojawienia się
problemu. Dobrze widziane były coroczne konsultacje z fachowcami dla określonej grupy,
czyli nauczycieli i wychowawców celem skonfrontowania swoich spostrzeżeń i obaw oraz
monitorowania rynku problemów i dostępności.
Radny Jacek Czarnowski poinformował, iż w Otwocku znajduje się Ośrodek
Psychoprofilaktyki Rodzinnej, w którym Fundacja Konstruktywnego Rozwoju realizuje
działania z zakresu m.in. profilaktyki uzależnień. Dodał również, iż w Warszawie
organizowane są cykliczne, otwarte spotkania, w których udział może wziąć w zasadzie
każdy zainteresowany. Tematyka, pod kątem której są one prowadzone, jest różnorodna, aby
trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Zaproponował organizację cyklicznych
spotkań z ekspertami w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku.
Dyrektor PCPR zauważyła, że profilaktyka w uzależnieniach i przemocy, prowadzona
jest pod kątem, jak dobrze wychować dzieci. Dodała, że PCPR organizował warsztaty
umiejętności wychowawczych. Dyrektor stwierdziła, iż istnieje potrzeba dużej dyskusji
z rodzicami, jak wychowywać dzieci, a w zasadzie jak mądrze kochać dziecko.
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk powiedział, że kwestie pedagogizacji,
uświadamiania rodziców znajdują się po stronie szkoły. To szkoły przyjmują plany
wychowawcze oraz harmonogramy spotkań z rodzicami. W gestii dyrektorów,
wychowawców leży zapraszanie z zewnątrz specjalistów. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to
fachowcy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej służą zawsze pomocą. Pan Michalczyk przypomniał
o powiatowym spotkaniu zrealizowanym w ramach Programu PaT, w obszarze zagrożenia
uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, na które zostali zaproszeni dyrektorzy i pedagodzy.
Następne spotkanie dotyczyło zagrożenia uzależnieniem komputerowym, udział wzięli
również dyrektorzy i pedagodzy ze wszystkich szkół gimnazjalnych z terenu powiatu. Po tym
spotkaniu dyrektorzy umawiali się z fachowcami na prelekcje w szkołach.
Radny Andrzej Szaciłło powiedział, że szkoły organizują cykle spotkań, rodzice nie są
często partnerami, nie mają po prostu czasu. Poinformował, iż nauczyciele kierowani są na
wiele szkoleń, czasami jest ich zbyt dużo. Poza tym należy pamiętać, że szkoły przechodzą
ewaluacje pod względem wychowawczym. Mają wyznaczone tematy również w ramach
godzin wychowawczych, które muszą zrealizować.
Przewodnicząca Komisji Barbara Parol powiedziała, że do rodziców powinny być
wysyłane sygnały i informacje np. że dzieci łączą leki. Dodała, że rodzice powinni również
wiedzieć, jak reagować w przypadku pojawienia się problemu.
Radny Janusz Goliński dodał, że najczęściej jest tak, że to „bieda” powstrzymuje
przed dostępem do różnego rodzaju środków (narkotyki, środki psychoaktywne). Zwrócił
również uwagę na ogromny problem nikotynizmu. Następnie poprosił o zorganizowanie
spotkania, wykładu z lekarzem nt. kontaktów chłopięco-dziewczęcych dla uczniów
Powiatowego Gimnazjum Nr 21 w Otwocku.
Radna Lucyna Komorowska poparła wypowiedź radnego Czarnowskiego dot.
organizacji cyklicznych spotkań z ekspertami w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury
w Otwocku.

2

Ad. 2
1. Radna Danuta Leśniewska zapytała, czy Dyrektor PCPR planuje rozszerzenie oferty
Placówki, jeżeli chodzi o budżet na rok 2014?
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk odpowiedział, że jeżeli chodzi
o projekt budżetu pomocy społecznej na rok 2014, to decyzją Zarządu Powiatu został on
zmniejszony o kwotę 762 tys. zł (ok. 6%).
2. Przewodnicząca Komisji Barbara Parol przekazała radnym informację nt. nowo
powstałego Ośrodka Integracji Rodziny (e-mail z dnia 07.11.2013 r.). Poinformowała,
iż w styczniu 2014 r. zaproponuje temat posiedzenia Komisji związany z pracą w/w
Ośrodka.
3. Radny Jacek Czarnowski poinformował o programie edukacyjnym „Dział ze sztuką”
realizowanym w dniach 9-24.11.2013 r. przy sklepie Biedronka ul. Kołłątaja
61A, Otwock-Świder. Poinformował, iż w tymczasowym pawilonie ustawionym obok
sklepu odbywać się będą warsztaty adresowane do różnych grup wiekowych. Program
dotyczy cyklu wykładów o sztuce współczesnej (e-mail z dnia 07.11.2013 r.).
Ad. 3
Protokoły z ubiegłych posiedzeń komisji zostaną przyjęte na następnym posiedzeniu.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu:
1) lista obecności.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Barbara Parol
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