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Protokół nr 50/2017 

z posiedzenia Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa 

w dniu 20 listopada 2017 roku 

w siedzibie Poradni Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar 

ul. Św. Katarzyny 3 w Krakowie 
 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.  
Przed rozpoczęciem posiedzenia członkowie komisji, w związku z pracami drogowymi 

utrudniającymi dojście do ambulatorium placówki MONAR przy ul. Św. Katarzyny 3, 

przeszli do świetlicy Stowarzycenia MONAR przy ul. Krakowskiej 19. W związku  

z nieobecnością Przewodniczącej Agaty Tatary, Pan Krzysztof Durek - Wiceprzewodniczący 

Komisji otworzył posiedzenie o godz. 12.30 otworzył posiedzenie i powitał radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum uprawniające komisję 

do podejmowania prawomocnych decyzji.   

Ad. 2. Uzgodnienie porządku obrad. 
Proponowany porządek posiedzenia obejmował: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Uzgodnienie porządku obrad. 

3. Bezpieczeństwo publiczne w Krakowie - informacja Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego UMK. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do porządku i przyjęli go przez aklamację. 

Ad. 3 Informacja na temat działalności i realizowanych programów Poradni Profilaktyki 

Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar. 
Przedstawiciele Poradni Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar, 

zapoznali radnych z działalnością placówki. Do podejmowanych działań poradnia m.in. 

prowadzi diagnostykę uzależnień, poradnictwo dotyczące problematyki narkomanii, terapie 

indywidualne oraz grupowe, a także konsultacje psychiatryczne. Poradnia Profilaktyki, 

Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie mieści się przy ul. Św. Katarzyny 3. Trafiają tu 

osoby, którym udzielana jest kompleksowa profilaktyczno-lecznicza pomoc w zakresie 

uzależnienia od narkotyków oraz w zakresie rozwiązywania innych problemów związanych  

z używaniem narkotyków. W poradni pracuję ok. 20 osób wyspecjalizowanych w terapii  

z osobami uzależnionymi, ponadto są wśród nich także specjaliści psychiatrzy, a także 

prawnik. Poradnia prowadzi również program wsparcia prawnego, który realizowany jest  

od 2012 r. Ma on na celu przede wszystkim pomoc osobą uzależnionym, które weszły  

w konflikt z prawem, lub posiadają niejasną sytuację prawną w zakresie prawa rodzinnego 

czy spadkowego. Do poradni mogą się zgłosić również członkowie rodzin i osoby 

współuzależnione. Rokrocznie korzysta z pomocy placówki ok. 1000 osób. 

Poradnia prowadzi wiele działań nie tylko skierowanych do osób już uzależnionych, ale także 

do młodzieży, która miała nikłą styczność z narkotykami. Jest to program wczesnej 

interwencji „FreD goes net”, współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii. Do programu typowane są osoby w wieku ok. 13-15 lat, które miały drobny 

kontakt ze środkami uzależniającymi, eksperymentowały z narkotykami. Program skupiony 

jest przede wszystkim na działaniach edukacyjnych i profilaktycznych. Grupy treningowe 

liczą ok. 6-12 os. i prowadzone są w sposób warsztatowy. 
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Radni zapoznali się z działaniem tzw. punktu „DROP-IN” przy Krakowskiej 19. To miejsce 

dziennego przebywania, które oferuje szeroki zakres działań socjalnych i edukacyjnych dla 

osób używających narkotyków w sposób problemowy oraz dla osób uzależnionych  

od narkotyków. Angielski termin „drop-in” oznacza po prostu – wpadnij. Został przyjęty  

na całym świecie jako nazwa niskoprogowego serwisu, w którym większość działań dotyczy 

ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem narkotyków.  

Jest to swoista świetlica, w której przyjęto w tym roku ok. 150 osób potrzebujących wsparcia. 

W dyskusji udział wzięli radni: Krzysztof Durek, Adam Grelecki, Przewodnicząca  

Agata Tatara oraz Adam Chrapisiński – Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki 

Uzależnień.  

Radni pytali o wsparcie finansowe. Z jakich środków są realizowane programy oraz 

działalność palcówek? Poradnia ma podpisany kontrakt na działalność z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. Ponadto dzielność obu miejsc współfinansowana jest ze środków 

Gminy Miejskiej Kraków. Programy współfinansowane są z funduszy Krajowego Biura  

ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

W Budżecie Miasta na 2018 r. jest przewidziany znaczny wzrost środków na granty  

dla organizacji pozarządowych na działalność profilaktyczną i prozdrowotną. 

Przewodnicząca Agata Tatara podziękowała za przedstawienie i omówienie działalności 

placówki. 

Ad. 4. Sprawy bieżące.  
Nie zgłoszono spraw bieżących. 
 

 

Ad. 5. Oświadczenia i komunikaty. 
Nie zgłoszono oświadczeń i komunikatów. 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia  
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca o godzinie 13.45 zamknęła 

posiedzenie. 

 

 

 
 

                     Przewodnicząca Komisji                                                      

 

 

 

                   Agata Tatara  
Protokołował: 

Sławomir Golański 


