
„Zagrożenia  współczesnego  świata  dla  Ciebie  i  Twojego  dziecka”  to  V  Otwarta 
Konferencja, która odbyła się 21 marca 2017r. o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej Gimnazjum nr 24
im. Henryka Jordana z Zabrzu ul. Zamenhofa 56. W tym roku konferencja odbyła się pod hasłem:
„ Alkoholizm- czy na pewno wiesz co to jest?”. Impreza zorganizowana przez Gimnazjum nr 24 im.
H. Jordana i w Zabrzu i Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej „Szansa” w Bytomiu Konferencja
adresowana była dla rodziców, mieszkańców dzielnicy, dyrektorów, pedagogów, wychowawców z
zabrzańskich,  bytomskich,  tarnogórskich  i  gliwickich  placówek  oświatowyc  i  wszystkich
zainteresowanych problematyką uzależnienia od alkoholu. 

Honorowy patronat nad konferencją objęła Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-
Szulik oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach. Patroni medialni konferencji to
lokalne media: Nowiny Zabrzańskie, Nasze Zabrze Samorządowe, Telewizja Zabrzańska oraz Głos
Zabrza i Rudy Śląskiej.

         Partnerzy konferencji to Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Wydział  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej  Urzędu  Miejskiego  w  Zabrzu,  Ośrodek  Profilaktyki  i
Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Nowe Życie”, 
Stowarzyszenia  NA  RZECZ  ADAPTACJI  OSÓB  UZALEŻNIONYCH  I  ICH  RODZIN  DO
SPOŁECZEŃSTWA "Żyj i daj żyć".

W  trakcie  konferencji  organizatorki  zaprezentowały  wyniki  przeprowadzonych  badań
ankietowych w Gimnazjum nr 24 dotyczące spożywania alkoholu przez młodzież i osoby dorosłe.
Wyżej  wymienione  wyniki  ankiet  otrzymali  również  prelegenci  oraz  przedstawiciele  lokalnych
mediów uczestniczący w spotkaniu. 

W  konferencji  udział  wzięło  wielu  wspaniałych  prelegentów,  których  dobór  nie  był
przypadkowy. Inicjatorki i organizatorki konferencji- p. Renata Aust- pedagog G24 i p. Elżbieta
Baran- pedagog ośrodka adopcyjnego chciały pokazać jak poważnym problemem jest nadużywanie
alkoholu oraz jaki jest wpływ alkoholu na różne sfery życia dzieci, młodzież i dorosłych oraz matki
w ciąży Każdy z prelegentów to wybitny i  doświadczony specjalista  w swojej  dziedzinie,  stąd
obecność  koordynatora  ds  uzależnień,  prezesa  stowarzyszenia  „Żyj  i  daj  żyć”,  psychologów,
terapeutów,dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, pedagogów rodzinnych pieczy
zastępczej. Prelegenci przedstawili dane statystyczne dotyczące spożywania alkoholu w Zabrzu i
wyniki  ogólnopolskie,  przyczyny  i  skutki  prawne,  społeczne,  ekonomiczne,  zdrowotne  i
psychologiczne nadużywania alkoholu, zaprezentowali formy pracy, pomocy rodzinie z problemem
alkoholowym oraz jak wspomagać i pracować z rodziną z dzieckiem z (FAS) Płodowym Zespołem
Alkoholowym. Warto podkreślić, charytatywne uczestnictwo wszystkich prelegentów, co ma swoją
sympatyczną wymowę. 

Inicjatorki konferencji p. Renata Aust- pedagog szkolny G24 i p. Elżbieta Baran- pedagog
rodzinny  Ośrodka  Adopcyjnego  składają  serdeczne  podziękowania  zaproszonym  prelegentom,
gościom, rodzicom, mieszkańcom dzielnicy Zabrze- Helenka, przedstawicielom lokalnych władz
samorządowych, lokalnym mediom, parafii NMP Matki Kościoła, pracownikom szkoły za aktywny
udział.  –  Cieszymy się  z  dużej  frekwencji  i  sporego  zainteresowania.  Obecność  ponad  50-ciu
uczestników to dla nas ogromne wyróżnienie, ale również pewien niedosyt obecności rodziców. Jest
to dla nas również sygnał, że takie imprezy są potrzebne, a jednocześnie mobilizacja do cyklicznego
organizowania tego typu konferencji – mówią Renata Aust i Elżbieta Baran.


