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Sprawozdanie z objętej Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn

Koźle imprezy pn. "KONFERENCJA PROFILAKTYCZNA" 

Dnia 16 maja 2019r. odbyła SIę XI Konferencja Profilaktyczna. Konferencja 

zorganizowana była przez Wydział Polityki Mieszkaniowej Spraw, Socjalnych i Zdrowia oraz 

objęta była Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Konferencja 

Profilaktyczna jest cyk licznym zadaniem profilaktycznym organizowanym w ramach 

Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Nkoholowych 

i Narkotykowych. Na konferencji poświęcono uwagę tematyce związanej z problemem 

dotyczącym nowych substancji psychoaktywnych oraz problematyce związanej 

z uzależnieniem od alkoholu. Tegoroczni prelegenci zostali zaproszeni z Warszawy oraz 

z Opola. Dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, przedstawiciel Szpitala Chorób Zakaźnych 

z Warszawy przedslawiła temat pt. : "Teensex, chemsex, slammsex - jako nqwe formy 

niebezpiecznych zachowań". Dr Bogna Szymańska-Kotwica dopełniła temat wykładem 

dotyczącym szkód psychospołecznych wynikających z zachowań ryzykownych młodzieży 

i dorosłych. Oba wykłady obejmowały nowe zagadnienia, tematykę mieszczącą się w niszy 

edukacyjnej. Przedstawiona problematyka jest odpowiedzią na wiele wątpliwości, 

niepewności oraz niewiedzy w omawianym zakresie. Nowe problemy i nowe zagrożenia 

dotyczące wielu grup społecznych, z którymi pracują specjali ści, zawodowo zajmujący si ę 

pomocą mieszkańcom Gminy. Trzeci prezentowany prt.:ez ks. Marcina Marsollka -

kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia wykład pt.: 

"ODA - typowe i nietypowe sytuacje rodzinne. Zachowania ryzykowne. Samoocena 

i kontrola" dotyczy! wciąż aktualnego problemu uzależnienia od alkoholu i związanych z nim 

konsekwencji społecznych. Omawiane zagadnienia miały dostarczyć nowych infonnacji oraz 

zweryfikować je z posiadaną dotychczas wiedzą zawodową. Po części wykładowej odbyła się 

dyskusja. Tematy omawiane w trakcie konferencji okazały si ę bardzo interesujące, o czym 

świadczy wynik przeprowadzonej wśród uczestników konferencj i ankiety ewaluacyjnej. 

Organizatorzy zapewnili również poczęstunek dla uczestników konferencji. 



Uczestnikami XI Konferencji Profil aktycznej byli pedagodzy szkolni, nauczyciele, 

wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych, dyrektorLY szkół i przedszkoli , przedstawiciele 

Policji, Zakładu Karnego w StrLelcach Opolskich, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej , kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego, specjaliści Publicznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, członkowie Zespoły Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, przedstawiciele innych jednostek pomocy społecznej, w tym 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, pracownicy poradni 

uzależnień, w tym specjaliści psychoterapii uzależnień. Łącznie na konferencj i gościliśmy 

około 91 osób. Konferencję uroczyście otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech 

Jagiełło. 

W ramach wsparCla Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

organizatorom udostępniono nieodpłatnie salę kinową i salę żyrandolową Domu Kultury 

"Koźle", w której odbyła się konferencja. Do pomocy i współorganizacji dołączył Miejski 

Ośrodek Kultury, który nieodpłatne udostępnił sprzęt nagłośniający, sprzęt audiowizualny 

wraz z profesjonalną obsługą. 

Podsumowując zadanie zostało wykonane zgodnie z planem, a co najważniejsze 

zaspokoiło oczekiwania uczestników i przyniosło dumę organizatorom. Goście otrzymali 

specjalne zaświadczenie podpisane przez Panią Prezydent Miasta. 

Rezultatem XI Konferencji Profilaktycznej jest przyszłoroczna chęć )ej organIzaCJl, 

nadal duża potrzeba rozwoju edukacyjnego wśród zaproszonych uczestników, propagowanie 

nowej wiedzy, wymiana doświadczeń, nawiązanie wartościowych zawodowych kontaktów. 
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