Notatka ze spotkania grupy branżowej DFOP
Dnia 17 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie grupy branżowej ds. przeciwdziałania patologiom
społecznym i profilaktyki uzależnień , pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej .
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji:
1. Fundacja „Godne Życie (zdalnie),
2. Stowarzyszenie „ Małolat’’,
3. Stowarzyszenie Ósmy Dzień,
4. Teen Challenge,
5. Fundacja Wolne Miejsce.
Przewodnicząca grupy branżowej – Renata Zaremba przedstawiła zadania publiczne planowane do
realizacji przy udziale NGO zarówno w nadchodzącym roku, jak i wieloletnich zgłoszonych przez podmioty
społeczne i WZA w Dąbrowie Górniczej;
Następnie zapoznano się z propozycjami Wydziału odnoszących się do wszystkich zadań
planowanych na rok 2022. Po dyskusji grupa doszła do następujących wniosków:
1. Zgłoszona została potrzeba zwiększenia dotacji na prowadzenie Placówek Wparcia Dziennego co
podyktowane jest przede wszystkim planowanym wzrostem cen w 2022 roku jak i wzrostem
najniższej krajowej.
2. Organizacja Teen Challenge zwróciła uwagę, że jako propozycje zadań do realizacji w 2022 roku
składała 4 projekty tj. Punkt konsultacyjny, Grupa wsparcia, Otwarte spotkania trzeźwościowe które
nie zostały uwzględnione w wykazie zadań Wydziału Polityki Społecznej. Ponadto pojawiło się
pytanie czy w zadaniu związanym z dystrybucją żywności chodzi tylko i wyłącznie o żywność z Banku
Żywności i jej wydawkę . Padła propozycja również, że organizacja może udostępnić własny lokal na
spożycie posiłku osobom uprawnionym , wskazanym przez MOPS. Kolejny pytanie dotyczyło zadania
Udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii. Czy w tym zadaniu jest ujęty punkt konsultacyjny czy tylko porady prawne.
3. Stowarzyszenie Ósmy Dzień zaproponowało zadanie dodatkowe w formie np.. małego grantu –
Grupa wsparcia ( telefoniczna lub stacjonarna) dla matek dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
4. Fundacja Wolne Miejsce przedstawiła zakres planowanych działań tj. sklep socjalny jak i zaprosiło do
współpracy organizacje zajmujące się na co dzień pomocą , wsparciem osób potrzebujących.

Na tym spotkanie zakończono.
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