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Działalność Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań” w 2014
Nazwa
Datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Siedziba i adres
Numer KRS
Numer REGON
Zarząd
Cele statutowe

Towarzystwo Wspierania Potrzebujących
Przystań
ul. Mostowa 1A 80-778 Gdańsk
0000100112
192726920
Prezes
Czech Waldemar
Wiceprezes Wojciech Bystry
- Organizowanie i udzielanie pomocy
niepełnosprawnym,
ciężko
chorym,
bezdomnym
Przeciwdziałanie
i
zapobieganie
alkoholizmowi i narkomanii
- Organizowanie i udzielanie pomocy
rodzinom i osobom w sytuacji zagrożenia

Historia
Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" powstało w celu podjęcia się realizacji działań na
rzecz osób bezdomnych. Jego pracownicy są pomysłodawcami i realizatorami wielu cennych inicjatyw
na rzecz osób bezdomnych, do których należą m.in. "Biuro przeciw Bezdomności" (późniejsze "Biuro
przeciw Eksmisjom"), które jako pierwsze w kraju podjęło działania zmierzające do zapobiegania
bezdomności, a nie oddziaływania w sytuacji, gdy osoba lub rodzina stała się już bezdomna. Punktem
wyjścia było skuteczne zapobieganie narastającym eksmisjom. W wyniku przeprowadzonych badań
stwierdzono, że osoby bezdomne posiadały wcześniej lokale mieszkalne. Z różnych przyczyn,
szczególnie ekonomicznych (np. bezrobocie) nie będąc w stanie uregulować pojawiających się
zadłużeń w opłatach eksploatacyjnych, zostawały pozbawione możliwości zamieszkiwania po
przeprowadzonych na mocy wyroku sądowego eksmisjach komorniczych.
Przy realizacji "Biura przeciw bezrobociu" przeciwdziałaliśmy bezrobociu i bezdomności, poprzez
pozyskiwanie ofert pracy dla osób bezdomnych i bezdomnością zagrożonych.
We wrześniu 2002 przejęliśmy budynek przy ul. Mostowej 1A w stanie całkowitej dewastacji. Po
dwóch miesiącach zostały stworzone warunki umożliwiające zamieszkanie pierwszych osób
pozbawionych dachu nad głową. Na dzień dzisiejszy w placówce przebywa od 50 do 80 osób dziennie,
w tym kilka do kilkunastu posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, osoby przebywające
interwencyjnie, osoby przebywające bez skierowań z OPS-ów.
W roku 2005 utworzyliśmy i prowadziliśmy Ogrzewalnię dla Osób Bezdomnych w pobliżu Dworca Gł.
PKP w Gdańsku, która stała się nowym elementem hierarchizacji placówek dla osób bezdomnych.
Od 1 stycznia 2008 roku TWP „Przystań“ realizuje przekazane przez Miasto Gdańsk zadanie, jakim jest
prowadzenie „Pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych” w budynku po dawnej Izbie
Wytrzeźwień w Gdańsku. Pogotowie Socjalne Dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku powstało w celu
zapewnienia właściwej opieki, wsparcia oraz izolacji osób nietrzeźwych zatrzymanych przez służby
miejskie i porządkowe. Działa w oparciu o zarządzenia Nr 1553/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia

19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia procedur postępowania w sytuacjach związanych z
koniecznością izolacji osób nietrzeźwych przez służby miejskie i porządkowe oraz ustawę o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn.
zm.) i przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu
doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb
wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Placówka ta w swym głównym nurcie kontynuuje działania Izby Wytrzeźwień, jednakże w przyszłości
zakładamy poszerzenie jej oferty o prowadzenie działań z zakresu terapii uzależnień. W zakresie tym
planujemy wspólne działanie z Noclegownią, w celu stworzenia kompleksowego programu
terapeutycznego dla osób bezdomnych. Aktualnie w budynku Pogotowia Socjalnego tworzona jest
łaźnia dla osób bezdomnych z punktem wymiany odzieży oraz ambulatorium medyczne.
Od 01.01 – 31.03 i 01.10. - 31.12 działa noclegownia niskoprogowa na 30 miejsc dla osób pod
wpływem alkoholu do 1.5 promila. Natomiast od 01.11 działa ogrzewalnia dla 20 osób.

Zatrudnienie
Pogotowie socjalne



Umowa o pracę – 18 osób
Umowy cywilno – prawne – 16

Noclegownia



Umowa o pracę – 1 osoba
Umowy cywilno – prawne - 12

Pomoc w liczbach
Noclegownia:
Liczba przyjętych osób:
Niski próg







styczeń 2014r 38 przyjęć
luty 2014r
49 przyjęć
marzec 2014r
27 przyjęć
październik 2014r
26 przyjęć
listopad 2014r
52 przyjęć
grudzień 2014r
182 przyjęć

Ogrzewalnia



listopad 2014r - 136 przyjęć
grudzień 2014r - 204 przyjęć

Przyjęcia osób skierowanych przez pracownika socjalnego zatrudnionego w noclegowni przy ul.
Żaglowej 1 w Gdańsku – średnio w miesiącu - 63

Przyjęcia osób skierowanych przez pracownika socjalnego zatrudnionego w noclegowni przy ul
Żaglowej 1 w Gdańsku ( dane podane w osobodniach):
Miesiąc

Gdańsk

Sopot

Styczeń

1284

90

Luty

1361

91

Marzec

1540

78

Kwiecień

1246

26

Maj

1173

25

Czerwiec

924

43

Lipiec

863

56

Sierpień

726

61

Wrzesień

982

9

Październik

1088

4

Listopad

1040

115

Grudzień

1066

131

Średnia liczba osób miesięcznie w 2014r : 63-Gdańsk, 3- Sopot, 4-Inne
Średnia liczna miesięcznie w 2014r przyjęć do ogrzewalni - 170

Pogotowie socjalne:
W okresie sprawozdawczym odnotowano 10047 pełnych pobytów w placówce w tym 9154
mężczyzn i 893 kobiet. Daje to średnio dziennie ponad 92% wykorzystania miejsc w placówce,
średnio dobowo 27,6 doprowadzeń.
Najczęstszym powodem doprowadzenia do wytrzeźwienia było :
•pacjent leżący – 48,4 % wszystkich pobytów,
•awantura domowa - 23,7% wszystkich pobytów,
•awantura

w

miejscu

publicznym

–

19,6

%

wszystkich

pobytów,

Finansowanie
dotacje z Urzędu Miasta Gdańska, Gdyni i Sopotu, Pomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, darowizny finansowe i rzeczowe, partycypacja mieszkańców, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Współpraca lokalna/regionalna
Współpraca z wieloma instytucjami środowiska lokalnego, m.in.:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie i Gdyni
oraz OPSy z ościennych gmin, Pogotowie Ratunkowe, Służba Ochrony Kolei, Policja, Straż Miejska,
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Uniwersytet Gdański, placówki ochrony
zdrowia, kuratorzy sądowi, Pomorski Bank Żywności, Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i
Współuzależnienia (MPUiW), Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (GCPU), Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA).
Cyklicznie odbywają się w siedzibie Pogotowia Socjalnego spotkania grupy roboczej koalicji instytucji
zajmujących się problemem osób pijących ryzykownie, na których omawiano bieżące problemy w
realizowaniu zadań Pogotowia, możliwości rozszerzenia działań motywacyjnych i terapeutycznych
oraz możliwości rozszerzenia współpracy między instytucjami wchodzącymi w skład grupy roboczej.
W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele służb porządkowych, GKRPA, MOPS, MPUiW, GCPU,
przedstawiciele Służby Zdrowia. W 2014 roku odbyło się takich spotkań sześć.

Szkolenia
Pracownicy objęci są szkoleniami organizowanymi przez TPBA koło gdańskie. Pracownicy uczestniczyli
w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego.
Pracownicy uczestniczyli w szkoelniu z zakresu ,,Choroba psychiczna w praktyce opieki nad osobami
bezdomnymi".

Placówki
Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań’’, ul. Mostowa 1 A, 80-778 Gdańsk
a. Noclegownia – ilość łóżek 50
b. Noclegownia niskoprogowa – (działająca od 01.01 – 31.03 i 01.10. - 31.12) 30 miejsc dla osób pod
wpływem alkoholu do 1.5 promila
c. ogrzewalnia – ilość
miejsc 20
Praca
placówki
ukierunkowana jest na
świadczenie
usług
bezdomnym mężczyznom z
terenu całego kraju, w
szczególnych przypadkach
także
obcokrajowcom.
Placówka przeznaczona
jest tylko dla bezdomych
mężczyzn.
Warunkiem

pobytu jest utrzymanie trzeźwości oraz stan zdrowia niewymagający bezustannej opieki czy
konieczności leżenia itp.
Osoby przyjmowane są po uprzednim kontakcie z pracownikiem socjalnym zatrudnionym w
noclegowni na ul. Żaglowej 1 w Gdańsku.
Bez skierowań:


od października do końca marca (placówka niskoprogowa – osoby do 1.5 promila)



od października do ogrzewalni z możliwością odwszawienia, kąpieli i wymiany odzieży

Placówka zapewnia zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz środki higieny niezbędne do
zachowania czystości.
W przypadku gdy klient jest zawszawiony, zapewnione jest czyste ubranie na zmianę oraz co
oczywiste zostaje on poddany procesowi odwszawiania. Nasz obiekt posiada miejsce wydzielone tzw.
izolatkę.
Odnośnie pomocy lekarskiej, to w okresie od października do końca marca opiekę medyczną w naszej
placówce sprawują ratownicy medyczni. Monitorują oni stan klientów, głównie w placówce
niskoprogowej.
Praca socjalna sprawowana jest przez psychologa, pracownika socjalnego oraz terapeutę uzależnień.
Przykładowo rozmowa z psychologiem obejmuje tematy dotyczace złego samopoczucia, stany
depresyjne i kryzysowe.
W Noclegowni Towarzystwa Potrzebujących ,,Przystań" jak co roku ruszyła Noclegownia
niskoprogowa. Tak jak poprzedniej zimy przyjmowane sa do niej w trybie interwencyjnym osoby
bezdomne znajdujące się pod wpływem alkoholu ze wskazaniem do 1.5 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu. Osoby te kierowane sa do noclegowni przez punkt koordynacyjny
mieszczący się w Pogotowiu Socjalnym Dla Osób Nietrzeźwych oraz dowozone w trybie pilnym przez
służby mundurowe.

Pogotowie
Socjalne dla Osób
Nietrzeźwych ul. 3
Maja 6, 80-802
Gdańsk
Placówka
przeznaczona dla
30 osób,
nietrzeźwych,
przebywających na
terenie miasta
Gdańska. Placówka

przyjmuje wyłącznie osoby doprowadzone przez Straż Miejską i Policję.
Pogotowie Socjalne zapewnia opiekę doprowadzonym do placówki osobom nietrzeźwym. W ramach
udzielonych świadczeń zabezpiecza:
- niezbędne świadczenia higieniczno – sanitarne
- całodobową opiekę lekarską
- środki czystości (w tym także dezynfekcyjne)
- odzież zastępczą na czas pobytu
- kąpiel i dostęp do sanitariatów.
Prowadzono ewidencję osób doprowadzonych do placówki, informowano o szkodliwości
nadużywania alkoholu, motywowano do podjęcia leczenia odwykowego oraz przeprowadzano
wstępną diagnozę za pomocą testu cage.
Terapeuci z Miejskiej Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz terapeuta Pogotowia
Socjalnego udzielali w Pogotowiu Socjalnym konsultacji motywujących osoby tam przebywające do
podjęcia kontaktu z placówką lecznictwa odwykowego. Działania te są pierwszym etapem
rozwiązywania problemów alkoholowych w tej grupie zwiększonego ryzyka, gdyż prowadziły do
diagnozy problemu i motywowania do jego rozwiązania.
Konsultacje te obejmowały:
- porady diagnostyczne i motywowanie do leczenia,
- działania edukacyjno-konsultacyjne,
- działania korekcyjno-edukacyjne wobec osób, u których interwencja związana była z używaniem
przemocy,
- akcje informacyjne,
- psychoedukację,
- terapię zachowań adaptacyjnych,
- porady dla kobiet żyjących w otoczeniu osób uzależnionych.
Konsultacje prowadzone były przez osoby posiadające doświadczenie i kwalifikacje uprawiające do
ich przeprowadzania. Ze względu na ograniczony czas w jakim terapeuta może przebywać w
placówce, udzielono 635 porad diagnostyczno motywacyjnych w tym 300 porady korekcyjnoedukacyjne dla sprawców przemocy. 67 osób objętych zostało działaniami psychoedukacyjnymi, 52
terapią zachowań adaptacyjnych. Zgłosiły się po poradę 3 kobiety żyjące w otoczeniu osoby
uzależnionej oraz udzielono 1 konsultacji kobiecie, która była ofiarą przemocy.
W placówce dyżury pełni pracownik socjalny. Pracownik socjalny ma się przyczynić do objęcia opieką
socjalną środowisk rodzinnych, w których występuje problem alkoholowy. Zadaniem pracownika

socjalnego jest udzielanie kompleksowej informacji rodzinom z zakresu zjawisk towarzyszących
ryzykownemu piciu i uzależnieniu, udzielanie poradnictwa specjalistycznego oraz umożliwienie
systemowego wsparcia klientów Pogotowia. Pracownik socjalny przeprowadzał rozmowy z osobami
wielokrotnie przebywającymi w placówce, udzielono 83 konsultacji. Wszystkie osoby skorzystały z
możliwości pomocy psychologa, zostały poinformowane o możliwości kontaktu z terapeutą
uzależnień. Osoby, które doprowadzone były z uwagi na awanturę w miejscu zamieszkania
poinformowane zostały również o możliwości podjęcia terapii rodzinnej. Ponadto ze względu na
stworzenie zagrożenia w stosunku do członków rodziny i przemoc psychiczną, ewidencja osób
doprowadzonych przekazana została do właściwych Zespołów Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Gdańsku, przekazano w związku z tym 881 wnioski o objęcie opieką socjalną.
Przekazano również informacje o przebywających w placówce 1567 osobach bezdomnych nie
widniejących w ewidencji Referatu ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Gdańsku. Do właściwych Zespołów Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
przekazano informacje o doprowadzonych do placówki 534 kobietach, celem podjęcia kroków
zgodnie z właściwością.
W kwietniu za pośrednictwem Komendy Miejskiej Policji, odwiedziła naszą placówkę delegacja Policji
z Norfolk w Wielkiej Brytanii. Delegacja była bardzo zainteresowana sposobem realizacji interwencji
podejmowanych wobec osób nietrzeźwych oraz możliwością przeniesienia modelu na grunt brytyjski.
Odwiedziła naszą placówkę również delegacja z Białegostoku, którego władze również prowadzą
prace nad powołaniem do życia placówki działającej podobnie jak Pogotowie Socjalne.
Od 1 października działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdańsk z dnia 26.06.2014 nr
LV/1278/14 w Pogotowiu Socjalnym pobierana opłata za pobyt w placówce. W związku z tym
zmieniony został program komputerowy, który oprócz zbierania danych o osobach doprowadzonych i
szczegółach pobytów umożliwia prowadzenie windykacji należności.
Placówka jest w stałym kontakcie z GKRPA i udziela informacji na temat osób przebywających w
placówce, w okresie sprawozdawczym udzielono informacji o 319 osobach.
W okresie sprawozdawczym udzielono około 200 informacji organom państwowym na ich prośbę o
pobytach osób w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych.

Projekty
Dzięki dofinansowani z budżetu Miasta Gdańska utworzono i zrealizowano program korekcyjno –
edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na ten cel TWP „Przystań” otrzymało dotację
w kwocie 25000 zł. Do programu rekrutowane były osoby za pośrednictwem kuratorów sądowych,
Policji oraz MOPR. Program obejmuje indywidualne sesje, sesje grupowe z uczestnikami programu,
stały monitoring efektów programu oraz konsultacje specjalistów grup roboczych w ramach
procedury Niebieskiej Karty z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy.
-Przeprowadzono 177 konsultacji indywidualnych ze 126 osobami (liczba konsultacji znacząco
przewyższyła przewidywania),
- Do grupy korekcyjno-edukacyjnej zakwalifikowano 13 osób,

- Systematycznie z sesji grupowych korzystało 6 osób. Monitoring funkcjonowania wskazał na to, że 5
osób czyli 83% uczestników sesji grupowych dokonało trwałych, konstruktywnych zmian w sposobie
funkcjonowania w środowiskach rodzinnych,
- Odbyło się 24 sesji grupowych ( po dwie godziny każda),
- Specjaliści uczestniczyli w 26 spotkaniach grup roboczych w ramach procedury Niebieskiej Karty z
osobą podejrzaną o stosowanie przemocy.

Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” uzyskał również dotację z budżetu Wojewody
Pomorskiego w kwocie 7000 zł na wsparcie zadania „Zapewnienie miejsc dla nietrzeźwych Osób
Bezdomnych w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych”. Dotacja pozwoliła między innymi na
sfinansowanie zakupu nowych materacy niezbędnych do funkcjonowania placówki.
- W trakcie trwania programu do placówki trafiło 1734 osób bezdomnych,
- Zapewnione zostało 1734 świadczeń higienicznych,
- Umożliwiono konsultacje ze specjalistami dla wszystkich chętnych. Z możliwości tej skorzystały 143
osoby,
- Zapobiegano konsekwencjom długotrwałego przebywania w niskich temperaturach przez
nietrzeźwe osoby bezdomne,
- Informowano o możliwości skorzystania z oferty, placówek i instytucji działających w obszarze
wspierania osób bezdomnych oraz osób z problemem alkoholowym,
- Program wzbogacił system pomocy społecznej o ważny element jakim jest pomoc osobom
bezdomnym będącym w stanie nietrzeźwości,
- Podniesiono komfort życia osób bezdomnych,
- Zakupiono materace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Znaleźć rozwiązanie – kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi
Głównym celem jaki został postawiony przed projektem było stworzenie kompleksowego systemu
wsparcia dla rodzin, których dzieci znalazły się w systemie pieczy zastępczej. Tak rozumiany cel został
zrealizowany w całości. Każda rodzina, która wzięła udział w projekcie została objęta wsparciem
specjalisty ds. rodziny, każda miała możliwość wzięcia udziału w grupowych treningach (umiejętności
wychowawczych, społecznych, budżetowych i innych). Każdy uczestnik projektu mógł również
skorzystać z indywidualnych konsultacji pedagogicznych, psychologicznych, terapeutycznych czy
prawnych.
Przewidziane w projekcie działania zmierzające do osiągnięcia celów zostały zrealizowane. Ze
względu na małe zainteresowanie indywidualnymi konsultacjami doradztwa zawodowego, terapią
par czy rodzin zostały one zamienione na grupowe warsztaty.

W pierwszym etapie realizacji projektu nastąpiła rekrutacja uczestników, poprzedzona konsultacjami
specjalisty ds. rodziny z pracownikami socjalnymi. Taki sposób rekrutacji sprzyjał adekwatnemu do
potrzeb doborowi beneficjentów. W jednej tylko sytuacji na samym początku jedna z osób wstępnie
zakwalifikowana zrezygnowała z udziału w projekcie i na jej miejsce zakwalifikowana bardzo szybko
została kolejna rodzina. Bezpośrednio po działaniach związanych z rekrutacją uczestników nastąpił
kontakt specjalisty ds. rodziny z beneficjentami. Wstępne spotkania służyły diagnozie sytuacji
rodzinnej, jej deficytów, potrzeb i zasobów. Efektem było stworzenie dla każdej z nich Indywidualnej
Strategii będącej zapisem celów do realizacji oraz działań koniecznych do ich realizacji. Indywidualna
Strategia była swoistym porozumieniem między rodziną, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds.
rodziny. Następny etap to działania wspierające czyli systematyczne i częste kontakty specjalisty z
rodziną. Kontakty te odbywały się w sposób adekwatny do możliwości beneficjentów, czyli zarówno
w godzinach przed jak i popołudniowych, w dni powszednie i również w dni „wolne od pracy”, czyli
okresie od 15.03 do 15.07.2014 roku zakładane cele były realizowane bez większych trudności.
Aczkolwiek pojawiły się sytuacje wymagające szybkiej weryfikacji wstępnie zakładanego planu
działań. Działania związane z projektem poprzedzone zostały rekrutacją uczestników oraz
konsultacjami z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Specjalista ds.
rodziny skontaktował się z każdym beneficjentem niezwłocznie po zakwalifikowaniu go do udziału.
Pierwsze spotkania służyły nawiązaniu pozytywnej relacji współpracy i co ważne stworzeniu
Indywidualnej Strategii – która jest swoistym porozumieniem między beneficjentem, pracownikiem
socjalnym i specjalistą ds. rodziny. Kolejnym działaniem był trening integracyjno - edukacyjny. Jego
celem była integracja uczestników, zaznajomienie z możliwościami jakie daje uczestniczenie w
projekcie, a także zwiększenie motywacji do podejmowania działań. Po nim nastąpił cykl treningów
umiejętności społecznych – w ramach którego odbył się m in. trening budżetowy, umiejętności
interpersonalne, korzystanie z emocji, podnoszenia poczucia własnej wartości, opracowywania
krótko- i długoterminowych planów życiowych. W okresie od września do listopada odbył się cykl
warsztatów umiejętności wychowawczych, którego celem było podniesienie kompetencji
rodzicielskich u beneficjentów. W październiku odbyły się grupowe warsztaty związane z
doradztwem zawodowym, a w grudniu warsztaty związane z budowaniem korzystnych relacji w
związkach. Dużym powodzeniem wśród beneficjentów cieszą się konsultacje prawne, a zgłaszane do
prawnika sprawy dotyczą m. in. eksmisję urlopowania dziecka, powrotu dziecka do domu, alimentów
i możliwości skorzystania z funduszu alimentacyjnego, pozbawienia wolności, możliwości umorzenia
grzywny. Mniejszym powodzeniem cieszą się porady seksuologiczne – treści podnoszone podczas ich
trwania dotyczyły budowania prawidłowych relacji z partnerami. „Pakiet usług” zakładał także
możliwość indywidualnych sesji terapeutycznych. Podczas nich dominowały tematy z wiązane z
bieżącą sytuacją życiową a także z sprawami dotyczącymi odzyskania dzieci i przezywanymi w
związku z tym emocjami. Miały miejsce również konsultacje dotyczące uzależnień. Ich celem było
motywowanie beneficjentów do podjęcia terapii, edukacja dotycząca uzależnienia oraz konsekwencji
przede wszystkim społecznych i rodzinnych wynikających z uzależnienia. Podczas konsultacji z
doradcą zawodowym dokonano diagnozy sytuacji zawodowych oraz określono ich możliwości
zawodowe (kwalifikacje, predyspozycje), potrzeby i obszary do głębszej pracy podczas następnych
spotkań. Dodatkowym działaniem podjętym podczas realizacji projektu był wspólny wyjazd rodzin na
piknik. Piknik miał miejsce w stadninie koni. Dlatego był okazją do nabycia umiejętności spędzania
wolnego czasu, przełamania własnych obaw w kontakcie ze zwierzętami. Każdy miał bowiem
możliwość odbycia przejażdżki konnej pod okiem wykwalifikowanego instruktora.

Dokładna diagnoza i diagnoza sytuacji w jednym środowisku doprowadziła do umieszczenia dzieci w
systemie pieczy zastępczej. W jednym zaś środowisku doszło do powrotu dziecka z pieczy zastępczej
do rodziny biologicznej.
Pod koniec realizacji zadania w październiku do projektu trafiła jeszcze jedna rodzina. Czas wsparcia
tej rodziny był więc mocno ograniczony i dlatego zasadnym wydaje się kontynuacja wsparcia tej
rodziny.
W liczbach wygląda to następująco W projekcie brało udział 8 środowisk rodzinnych. 17 osób to osoby dorosłe –rodzice, partnerzy
rodziców, dziadkowie sprawujący opiekę nad dziećmi. Oddziaływaniami projektowymi objętych jest
28 dzieci, z czego 2 przebywa pod opieką dziadków, 7 przebywa w domu a 19–ro w placówkach.
Dlatego można powiedzieć, że w projekcie bierze udział 41 osób. Udział w projekcie rozpoczęło 7
środowisk rodzinnych na skutek braku motywacji do współpracy, unikania kontaktu zarówno z
pracownikiem socjalnym, jak i specjalistą do spraw rodziny, a także z powodu braku udziału w
działaniach, 1 osoba przestała brać udział w projekcie. Na jej miejsce natychmiast została
zrekrutowana kolejna osoba. W trakcie realizacji projektu doszło jeszcze jedno środowisko rodzinne.
Działania związane z realizacją projektu miały trojaki charakter – oddziaływania indywidualne,
grupowe i współpraca z innymi podmiotami wspierającymi rodziny.
Działania grupowe to trening integracyjny na początku realizacji zadania, treningi umiejętności
społecznych – 12 spotkań grupowych, podczas których uczestnicy nabywali, rozwijali i utrwalali
umiejętności dotyczące budowania korzystnych relacji społecznych, umiejętności związane z
planowaniem budżetów domowych, rozwiązywania konfliktów, budowania strategii dotyczących
rozwiązywania sytuacji trudnych, rozwijania umiejętności rozpoznawania własnych stanów
emocjonalnych, zwiększania umiejętności radzenia sobie ze złością, rozpoznawanie, wzmacnianie i
korzystania z własnych zasobów, umiejętności autoprezentacji, nabycia umiejętności prawidłowego
funkcjonowania w rodzinie, umiejętności asertywnych, nabycia umiejętności budowania planów
krótko i długoterminowych.
Grupowy charakter miały również warsztaty umiejętności wychowawczych, był to cykl 10 spotkań
grupowych. Ich celem było podniesienie kompetencji rodzicielskich w zakresie budowania
prawidłowych relacji z dziećmi, wspierania ich w sytuacjach trudnych, korzystnego rozwiązywania
sytuacji konfliktowych, budowania prawidłowego systemu konsekwencji i nagród.
Odbyły się również dwa warsztaty związane z doradztwem zawodowym – ich celem było nabycie
umiejętności rozpoznawania własnych preferencji zawodowych, rozpoznawania własnych mocnych
stron.
Miały również miejsce dwa warsztaty dotyczące budowania korzystnych relacji w związku
(małżeństwie). Uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się swoim związkom i zastanowić nad działaniami
zmierzającymi do poprawy relacji w nich panujących.
Oddziaływania indywidualne to przede wszystkim kontakt ze specjalistą ds. rodziny. Znakomita
większość tych kontaktów – około 90% to kontakt w miejscu pobytu rodziny. Miały też miejsce
indywidualne kontakty ze specjalistami z Pakietu Usług – prawnik, terapeuta uzależnień, doradca

zawodowy, terapeuta indywidualny, seksuolog, pedagog. Wliczając w to kontakt ze specjalistą,
porady i konsultacje indywidualnych odbyły się 420. Częstym rodzajem kontaktu z beneficjentami był
kontakt telefoniczny dający możliwość natychmiastowej reakcji na zaistniałą sytuację.
Kolejnym obszarem działań był stały kontakt z innymi podmiotami wspierającymi rodzinę. Najczęściej
kontaktowano się z pracownikiem socjalnym. Inne podmioty to pracownicy pieczy zastępczej, policja,
kuratorzy – takich kontaktów było 124.
W 1 środowisku doszło do powrotu dziecka z systemu pieczy zastępczej do domu, w 5 środowiskach
doszło do zmian w funkcjonowaniu rodziny, które pozwalają nam rekomendować do powrotu dzieci
do rodzin, 1 środowisko wymaga dalszego wsparcia. W 1 sytuacji dziecko ze względu na uzyskanie
pełnoletniości wróci do domu, a sytuacja w tym środowisku na tyle się poprawiło, że rokuje to
prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny.

