
D
opalacze kradn¹  �y-
cie” - to nazwa akcji 
profilaktycznej ³¹cz¹ -
cej wszystkich, któ-
rym zale�y na walce 

z tymi niebezpiecznymi substan-
cjami. W Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych podpisany został 
pakt przeciwko dopalaczom. 
Do akcji dołączyli m.in. przedsta-
wiciele mediów, środowisk nau-
kowych, sportowych oraz  insty-
tucji i organizacji pozarządowych. 

Celem kampanii ma być 
uświadamianie młodych ludzi 
o niebezpieczeństwach związa-
nych z zażywaniem dopalaczy. 
Akcja ma być skierowana także 
dla rodziców, nauczycieli oraz in-
nych osób, które mają kontakt 
z młodzieżą. Od lipca już ponad 
1000 osób zatruło się tymi nie-
bezpiecznymi substancjami. 
Oprócz działań policji skupionych 

na zatrzymywaniu osób rozpro-
wadzających narkotyki, przewi-
dziano także działania profilak-
tyczne i kampanię społeczną. 

Inauguracji akcji towarzyszy-
ła premiera spotu przygotowa-
nego przez społeczność progra-
mu Komendy Głównej Policji 
„Profilaktyka a Ty” - program ten 
skupia się na profilaktyce rówieś-
niczej: młodzież, angażując się 
w działania profilaktyczne, za-
chęca innych do życia bez uza-
leżnień. Uruchomiony został 
także profil kampanii „Dopala-
cze kradną życie” na Facebooku 
(facebook.com/dopalaczekradn
azycie). Są tam publikowane 
m.in. aktualności dotyczące ak-
cji, informacje o działaniach po-
licji oraz zdjęcia osób, które do-
łączyły do inicjatywy. 

Ruszyła również mapa inicja-
tyw antydopalaczowych. Na stro-

nie internetowej 
 www.msw.gov.pl/dopalaczekra
dnazycie zamieszczona została 
pełna lista podejmowanych lub 
planowanych działań profilak-
tycznych związanych z walką z ty-
mi niebezpiecznymi substancja-
mi. Lista zawiera już kilkadziesiąt 
inicjatyw prowadzonych przez 
różne instytucje, m.in. policję czy 
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej. Wszystkie osoby, instytucje 
lub organizacje, które planują 
przeprowadzenie własnej akcji 
mogą zgłosić się pod adres 
dopalaczekradnazycie@msw.g
ov.pl. 

Pakt przeciwko dopalaczom 
został podpisany m.in. przez pre-
mier Ewę Kopacz, ministrów: 
spraw wewnętrznych, sprawied-
liwości, zdrowia, administracji 
i cyfryzacji, zastępcę komendan-
ta głównego policji. Ambasado-

rami akcji zostali Jerzy Owsiak 
oraz Marcin Gortat. - To nasz 
wspólny pakt przeciwko dopala-
czom. Każda instytucja musi szu-
kać coraz lepszych środków 
i działać skuteczniej. Bardzo po-
trzebna jest integracja tych dzia-
łań, dlatego MSW i Krajowa Rada 
do spraw Przeciwdziałania Nar-
komanii będzie koordynować 
działania i inicjatywy 
antydopalaczowe. Będziemy raz 
w miesiącu zapraszać instytucje 
publiczne, organizacje pozarzą-
dowe, media, środowiska nauko-
we oraz młodzież, aby 
monitorować wszystkie działania, 
definiować nowe problemy i szu-
kać innych rozwiązań w walce 
z dopalaczami. Każde uratowane 
życie niech będzie naszym celem 
i naszym przesłaniem – powie-
działa podczas uroczystości mini-
ster Teresa Piotrowska.

„Dopalacze kradną życie”: start kampanii 
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W
 ojewoda zawar-
ła umowę z kie-
leckim Stowa-
rzyszeniem Po-
mocy Rodzinie 

„Pro” dotyczącą świadczenia 
usług terapeutycznych w dzie-
dzinie budowania mechani-
zmów prężności u wychowaw-
ców i wychowanków przebywa-
jących w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych typu ro-
dzinnego na terenie naszego wo-
jewództwa. 

Przedsięwzięcie to realizowa-
ne jest w ramach Projektu 
KIK/57 „Podniesienie jakości 
usług świadczonych w Jednost-
kach Organizacyjnych Pomocy 
Społecznej w celu wzmocnienia 
podmiotowości i aktywności ży-
ciowej podopiecznych” współfi-
nansowanego ze środków 
Szwajcarsko-Polskiego Progra-
mu Współpracy. 

Pojęcie „prężności” to syno-
nim zaradności życiowej, która 
w znaczącym stopniu wspoma-
ga człowieka w zmaganiu się 
z przeciwnościami losu. Zarad-
ność jako „prężność” w myśle-
niu, odczuwaniu i działaniu da-
je szansę zachowania równowa-
gi wewnętrznej, dzięki której ła-
twiej jest przezwyciężać kłopo-
ty i cierpienia oraz daje nadzie-

ję powrotu do spokoju i zdrowia. 
Działania będą realizowane 

na zlecenie wojewody do czerw-
ca przyszłego roku i są one adre-
sowane do 16 placówek opie-
kuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego w województwie 
świętokrzyskim. Zostanie nimi 
objętych ok. 150 osób: wycho-
wawców i wychowanków. Celem 
strategicznym tych działań jest 
kształtowanie nowych i wzmoc-
nienie już istniejących mechani-
zmów prężności u wychowaw-
ców - tak, aby byli oni w stanie 
efektywnie oddziaływać na swo-
ich podopiecznych, a w konse-
kwencji umożliwić im samo-
dzielne, prawidłowe funkcjono-
wanie po opuszczeniu placówki 
w zmieniającym się i obfitują-
cym w kryzysy o różnej naturze 
społeczeństwie. Długofalowe 
efekty działań staną się widocz-
ne dopiero za kilka lat, gdy po-
dopieczni placówek rozpoczną 
samodzielne funkcjonowanie 
i będą potrafili niezależnie po-
dejmować wyzwania życiowe 
i kierować swoim losem. Szwaj-
carsko-Polski Program Współ-
pracy jest formą bezzwrotnej 
pomocy zagranicznej przyzna-
nej przez Szwajcarię Polsce i 9 
innym państwom Unii Europej-
skiej.

Podpisano 
umowę

Obywatelska 
inicjatywa

P
 rojekt „Obywatel” 
działa od 31 lipca - 
na stronie www.oby-
watel.gov.pl zostało 
udostępnionych 101 

kart opisujących najbardziej po-
pularne usługi publiczne, jakie 
administracja świadczy dla oby-
wateli. Świętokrzyski Urząd Wo-
jewódzki także uruchomił nu-
mer informacyjny - 222 500 
113. 

Wśród kart znajdują się rów-
nież takie, które przybliżają oby-
watelom funkcjonowanie 19 wy-
branych rządowych portali te-
matycznych. Wreszcie informa-
cje, jak załatwić sprawę w urzę-
dach są dostępne w jednym 
miejscu. Bez podziału na resor-
ty i właściwości, a według spraw 
życiowych. Opisy procedur są 
jak najprostsze, a cechą wyróż-
niającą stronę jest zrozumiały ję-
zyk opisu. 

Na www.obywatel.gov.pl 
można uzyskać informacje, jak 
np. wyrobić dowód, paszport, 
prawo jazdy czy Europejską Kar-
tę Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
Ile to kosztuje, jakie dokumenty 
trzeba wypełnić i gdzie się zgło-
sić. Struktura strony nie odzwier-
ciedla podziałów resortowych, 
lecz systematyzuje usługi admi-
nistracji publicznej według typo-

wych zdarzeń życiowych. Wiary-
godność opisów usług została 
zagwarantowana poprzez 
współpracę z merytorycznymi 
pracownikami ministerstw i jed-
nostek podległych. Zespoły re-
dakcyjne kontynuują prace 
nad kolejnymi kartami usług. 
Nowo opracowywane karty bę-
dą udostępniane opinii publicz-
nej sukcesywnie. 

W ramach projektu urucho-
miony został także system in-
formacji telefonicznej („Infor-
macja dla obywatela”). To roz-
wiązanie dla tych, którzy nie ko-
rzystają z Internetu. Dzwoniąc 
pod numery telefonu Informa-
cji dla Obywatela, dowiemy się, 
gdzie załatwić swoją sprawę. Sy-
stem działa na poziomie KPRM 
(infolinia centralna - 222 500 
115) oraz sukcesywnie rozwija-
ny jest na poziomie resortowym 
(w sumie 33 osobne numery 
w ministerstwach i urzędach 
wojewódzkich). System będzie 
także zbierał informacje o naj-
bardziej skomplikowanych dla 
obywateli sprawach. Będą oni 
mogli zgłaszać swoje postulaty 
oraz opinie na temat admini-
stracji rządowej. Informacje te 
zostaną później analizowane 
w celu zaproponowania zmian 
w prawie.

Redakcja „Okrąglaka”: Agata Wojda - rzecznik prasowy wojewody, 
tel. 41-342-12-32, Jacek Korczyński, tel. 41-342-12-63, Bartosz 
Śmietański, Mateusz Wolski. Adres internetowy: 
www.kielce.uw.gov.pl; e-mail:gwoj00@kielce.uw.gov.pl 

Policyjne obchody

U
 roczystości z okazji 
Święta Policji odbyły 
się we Włoszczowie. 
Wzięła w nich udział 
w o j e w o d a  

Bożentyna Pałka-Koruba. 
Podczas oficjalnej części, 

świętokrzyski komendant woje-
wódzki policji podziękował poli-
cjantom za wzorową służbę oraz 
ich zaangażowanie w poprawę 
bezpieczeństwa naszego woje-
wództwa. Tegoroczne obchody 
były szczególnym momentem 

dla włoszczowskich funkcjona-
riuszy. Tamtejszej Komendzie Po-
wiatowej Policji został nadany 
Sztandar Policji, który jest sym-
bolem honoru i godności, mę-
stwa, dumy i etosu policyjnej 
służby. 

Zasłużeni policjanci otrzyma-
li odznaczenia „Zasłużony Poli-
cjant” i „Zasłużeni dla Policji” oraz 
medale „Za Długoletnią Służbę”. 
Zostały również wręczone akty 
mianowania funkcjonariuszy 
na wyższe stopnie policyjne.

Sztandar dla włoszczowskiej policji.
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tyczne i kampanię społeczną. 

Inauguracji akcji towarzyszy-
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nego przez społeczność progra-
mu Komendy Głównej Policji 
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działania i inicjatywy 
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w miesiącu zapraszać instytucje 
publiczne, organizacje pozarzą-
dowe, media, środowiska nauko-
we oraz młodzież, aby 
monitorować wszystkie działania, 
definiować nowe problemy i szu-
kać innych rozwiązań w walce 
z dopalaczami. Każde uratowane 
życie niech będzie naszym celem 
i naszym przesłaniem – powie-
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ciowej podopiecznych” współfi-
nansowanego ze środków 
Szwajcarsko-Polskiego Progra-
mu Współpracy. 

Pojęcie „prężności” to syno-
nim zaradności życiowej, która 
w znaczącym stopniu wspoma-
ga człowieka w zmaganiu się 
z przeciwnościami losu. Zarad-
ność jako „prężność” w myśle-
niu, odczuwaniu i działaniu da-
je szansę zachowania równowa-
gi wewnętrznej, dzięki której ła-
twiej jest przezwyciężać kłopo-
ty i cierpienia oraz daje nadzie-

ję powrotu do spokoju i zdrowia. 
Działania będą realizowane 

na zlecenie wojewody do czerw-
ca przyszłego roku i są one adre-
sowane do 16 placówek opie-
kuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego w województwie 
świętokrzyskim. Zostanie nimi 
objętych ok. 150 osób: wycho-
wawców i wychowanków. Celem 
strategicznym tych działań jest 
kształtowanie nowych i wzmoc-
nienie już istniejących mechani-
zmów prężności u wychowaw-
ców - tak, aby byli oni w stanie 
efektywnie oddziaływać na swo-
ich podopiecznych, a w konse-
kwencji umożliwić im samo-
dzielne, prawidłowe funkcjono-
wanie po opuszczeniu placówki 
w zmieniającym się i obfitują-
cym w kryzysy o różnej naturze 
społeczeństwie. Długofalowe 
efekty działań staną się widocz-
ne dopiero za kilka lat, gdy po-
dopieczni placówek rozpoczną 
samodzielne funkcjonowanie 
i będą potrafili niezależnie po-
dejmować wyzwania życiowe 
i kierować swoim losem. Szwaj-
carsko-Polski Program Współ-
pracy jest formą bezzwrotnej 
pomocy zagranicznej przyzna-
nej przez Szwajcarię Polsce i 9 
innym państwom Unii Europej-
skiej.

Podpisano 
umowę

Obywatelska 
inicjatywa

P
 rojekt „Obywatel” 
działa od 31 lipca - 
na stronie www.oby-
watel.gov.pl zostało 
udostępnionych 101 

kart opisujących najbardziej po-
pularne usługi publiczne, jakie 
administracja świadczy dla oby-
wateli. Świętokrzyski Urząd Wo-
jewódzki także uruchomił nu-
mer informacyjny - 222 500 
113. 

Wśród kart znajdują się rów-
nież takie, które przybliżają oby-
watelom funkcjonowanie 19 wy-
branych rządowych portali te-
matycznych. Wreszcie informa-
cje, jak załatwić sprawę w urzę-
dach są dostępne w jednym 
miejscu. Bez podziału na resor-
ty i właściwości, a według spraw 
życiowych. Opisy procedur są 
jak najprostsze, a cechą wyróż-
niającą stronę jest zrozumiały ję-
zyk opisu. 

Na www.obywatel.gov.pl 
można uzyskać informacje, jak 
np. wyrobić dowód, paszport, 
prawo jazdy czy Europejską Kar-
tę Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
Ile to kosztuje, jakie dokumenty 
trzeba wypełnić i gdzie się zgło-
sić. Struktura strony nie odzwier-
ciedla podziałów resortowych, 
lecz systematyzuje usługi admi-
nistracji publicznej według typo-

wych zdarzeń życiowych. Wiary-
godność opisów usług została 
zagwarantowana poprzez 
współpracę z merytorycznymi 
pracownikami ministerstw i jed-
nostek podległych. Zespoły re-
dakcyjne kontynuują prace 
nad kolejnymi kartami usług. 
Nowo opracowywane karty bę-
dą udostępniane opinii publicz-
nej sukcesywnie. 

W ramach projektu urucho-
miony został także system in-
formacji telefonicznej („Infor-
macja dla obywatela”). To roz-
wiązanie dla tych, którzy nie ko-
rzystają z Internetu. Dzwoniąc 
pod numery telefonu Informa-
cji dla Obywatela, dowiemy się, 
gdzie załatwić swoją sprawę. Sy-
stem działa na poziomie KPRM 
(infolinia centralna - 222 500 
115) oraz sukcesywnie rozwija-
ny jest na poziomie resortowym 
(w sumie 33 osobne numery 
w ministerstwach i urzędach 
wojewódzkich). System będzie 
także zbierał informacje o naj-
bardziej skomplikowanych dla 
obywateli sprawach. Będą oni 
mogli zgłaszać swoje postulaty 
oraz opinie na temat admini-
stracji rządowej. Informacje te 
zostaną później analizowane 
w celu zaproponowania zmian 
w prawie.
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