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Trwa ogólnopolska kampania

STOP pijanym kierowcom
Tychy przystąpiły do ogólnopol-
skiej kampanii „Prowadzę – je-
stem trzeźwy”. Akcja jest częścią 
programu „Trzeźwość bez granic” 
prowadzonego przez Duszpaster-
stwo Trzeźwości Archidiecezji Ka-
towickiej.

główne cele kampanii „Prowadzę 
– jestem trzeźwy” to: ukazanie 

wpływu, jaki alkohol ma na życie czło-
wieka (emocjonalne, zdrowotne, zawo-
dowe i rodzinne); przekazanie informa-
cji na temat negatywnych skutków picia 
alkoholu i obalanie mitów z tym zwią-
zanych; pokazanie faz i mechanizmów 
uzależnienia; uświadomienie konse-
kwencji prawnych i moralnych prowa-
dzenia pojazdu w stanie wskazującym 
na spożycie alkoholu oraz wskazanie al-
ternatywnych form spędzania wolnego 
czasu bez używek i promowanie zdro-
wego stylu życia.

Początek działań
W ramach kampanii, w miniony 

czwartek, na skrzyżowaniu przy CH 

„Azet”, funkcjonariusze Miejskiej Ko-
mendy Policji i Komendy Straży Miej-
skiej wraz z pracownikami tyskiego 
magistratu sprawdzali trzeźwość kie-
rowców. Była również okazja, by wy-
próbować alkogogle i zobaczyć, jak wy-
gląda świat pod wpływem promili. 
Osoby poddane tej niecodziennej kon-
troli, otrzymały breloki akcji, odbla-
skowe naklejki na samochód, a kobie-
ty również ulotki informacyjne „Ciąża 
a alkohol. W trosce o dziecko. FAS”.

Ta akcja drogowa była inauguracją 
działań, które odbywać się będą na tere-
nie naszego miasta do końca paździer-
nika.

Akcja informacyjna
Wydział Spraw Społecznych i Zdro-

wia UM Tychy promuje trzeźwość, mię-
dzy innymi, poprzez plakaty i gadże-
ty z logiem akcji „Prowadzę – jestem 
trzeźwy”, reklamę na środkach komuni-
kacji miejskiej.

Plakaty, breloki, naklejki trafi-
ły m.in. do Komendy Miejskiej Policji, 
Straży Miejskiej, Miejskiego Zarządu 

Komunikacji, Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Miejskiej, Wydziału Komu-
nikacji UM, Izby Wytrzeźwień, a tak-
że do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Tychach.

Szkolenie  
dla kierowców

We wtorek, 25 października, 
w godz. 12 – 15, w sali 102 UM Tychy, 
również w ramach akcji, odbędzie się 
darmowe szkolenie dla tyskich kierow-
ców „Odpowiedzialny kierowca”. Zapisy 
przyjmowane są już teraz w Wydziale 
Spraw Społecznych i Zdrowia UM Ty-
chy pod nr tel. 32 776 35 10 lub drogą 
elektroniczną: anna.czarnecka@umty-
chy.pl do 14 października. Uczestnicy 
otrzymają specjalny certyfikat.

W czasie szkolenia omówione zo-
staną, między innymi, prawne aspekty 
spożywania alkoholu przez kierowców.

Pogadanki na szkół
Poza tym, w każdy wtorek 

i czwartek października, od godz. 11, 

w tyskiej Izbie Wytrzeźwień, prowa-
dzone będą wykłady dla młodzieży 
szkolnej.

Warto dodać, że udział w akcji 
„Prowadzę – jestem trzeźwy” jest fi-

nansowany ze środków Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.

EwA STrzoDA

POwiaTOwy Urząd 
Pracy w Tychach 

zakOńczył realizację 
dwUleTniegO 

PrOjekTU „Bez 
Bariery dO kariery”, 

kTóry SkierOwany 
Był dO OSóB 

niePełnOSPrawnych.

C elem zasadniczym projektu było 
stworzenie szans osobom niepeł-

nosprawnym na integrację społeczną 
i zawodową oraz umożliwienie powrotu 
na rynek pracy – mówi Anna Szczęsny 
– Michalak, zastępca dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy w Tychach.

W projekcie uczestniczyło 31 osób 
zarejestrowanych w tyskim PUP z orze-
czonym lekkim lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności. Projekt 
realizowany w był w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działania projektowe
W ramach przedsięwzięcia, uczest-

nicy mieli możliwość skorzystania z tre-
ningu rozwoju osobistego, warsztatów 
psychologicznych, psychoterapii indy-
widualnej (coaching), indywidualnych 
i grupowych spotkań z doradcą zawo-
dowym, a także ze szkoleń i staży zawo-
dowych.

Warto dodać, że zorganizowany zo-
stał również szereg spotkań informacyj-
nych dla pracodawców lokalnego rynku 
pracy, których celem było podniesie-
nie świadomości na temat zatrudniania 
osób niepełnosprawnych.

Krok po kroku
Pierwszym działaniem skierowa-

nym do uczestników projektu był tre-
ning rozwoju osobistego. Spotkania od-
bywały się w ośrodku wypoczynkowym 
na terenie Beskidu Śląskiego. Zajęcia 

miały charakter warsztatowo – integra-
cyjny, w czasie których m.in. doskona-
lono umiejętność skutecznej komuni-
kacji.

Następnie zorganizowane zosta-
ły warsztaty psychologiczne, w trakcie 
których uczestnicy pracowali m.in. nad 
wzrostem poczucia własnej wartości.

Część osób wzięła udział w sześcio-
miesięcznym cyklu indywidualnych 
spotkań z psychologiem – mówi Anna 
Szczęsny – Michalak. – Aby ułatwić 
uczestnikom powrót na rynek pracy, 
zorganizowaliśmy również zajęcia gru-
powe i indywidualne z doradcami za-
wodowymi – dodaje.

Szkolenia i staże
Kolejnym etapem realizacji pro-

jektu było podwyższanie kwalifikacji 
zawodowych na indywidualnie dobra-
nych szkoleniach zawodowych. Wśród 
nich warto wymienić: szkolenie flory-
styczne, małej gastronomii, opiekuna 

osób starszych i dzieci, operatora ko-
parko-ładowarki, komputerowej obsłu-
gi magazynu i rachunkowości.

Wielkim udogodnieniem było to, 
że uczestnicy otrzymali specjalne sty-
pendia szkoleniowe i mogli, podobnie 
jak w przypadku staży zawodowych, 
ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu 
z miejsca zamieszkania do miejsca od-
bywania szkolenia – podkreśla wicedy-
rektor tyskiego PUP.

Wiedzę zdobytą w czasie szkoleń, 
można było następnie wykorzystać 
w czasie czteromiesięcznych staży zawo-
dowych, na takich stanowiskach m.in. 
jak: referent księgowy, sprzedawca, ope-
rator wózka jezdniowego i florysta.

Sukces końcowy
Jesteśmy bardzo zadowoleni z prze-

biegu projektu. Udało nam się osią-
gnąć zamierzone cele – przyznaje Anna 
Szczęsny – Michalak.

O sukcesie projektu świadczy cho-
ciażby to, że 15 jego uczestników pod-
jęło zatrudnienie u lokalnych praco-

dawców, a dwie osoby otworzyły własną 
działalność gospodarczą.

ocena uczestników
Tak o projekcie piszą sami uczestni-

cy: „ (...) Udział w projekcie (...) odegrał 
w moim życiu ważną rolę, po ciężkiej 
chorobie i różnych perypetiach z nią 
związanych, wyszłam z domu i na nowo 
uwierzyłam w ludzi. Wreszcie ktoś 
mnie wysłuchał, zrozumiał i nie odsyłał 
do innych drzwi. Dla mnie jest to pre-
zent od losu. Udział w treningu rozwoju 
osobistego, jak również w warsztatach 
psychologicznych, pozwolił mi spojrzeć 
na wiele spraw inaczej, uwierzyć w sie-
bie i moje możliwości. Na koniec staż 
w zakładzie pracy, w którym poczułam 
się doceniona (...) ”.

„ (....) Zdobyłam nową wiedzę 
na temat wykorzystania swoich moż-
liwości oraz predyspozycji zawodo-
wych (...). Jestem zadowolona z udziału 
w projekcie i bogata w nowe doświad-
czenia (....) ”.

EwA STrzoDA

Bez bariery do kariery

w najbliższy czwartek, 6 października, w godz. 12 – 14.30, w wyż-
szej Szkole zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach odbędzie się 
konferencja podsumowująca realizację projektu „Bez bariery do ka-
riery”. w programie m.in.: wykłady prof. Marka S. Szczepańskiego 
(Uniwersytet Śląski) i prof. Krystyny Lisieckiej (Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach), a także przedstawienie założeń i wyników 
projektu, panel dyskusyjny i... elementy pokazu mody do pracy.

Uroczyste podsumowanie

w projekcie uczestniczyło 31 osób niepełnosprawnych.

Tyski PUP realizował program w latach 2010-2011.

w czwartek policja, straż miejska i pracownicy UM Tychy sprawdzali trzeźwość 
kierowców.
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