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ZREALIZOWANE ZADANIA I PROGRAMY (zestawienie): 
Lp Nazwa programu Zadania w ramach programu Źródło finansowania 

1 SYNERGIA  Zajęcia socjoterapeutyczne 

 Warsztaty umiejętności psychospołecznych „Trening 

Zastępowania Agresji” 

 Poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu 

 Interwencje kryzysowe w środowisku szkolnym, 

rodzinie 

Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania 

Narkomanii w 

Warszawie 

2 WSPÓLNIE DO 

CELU 
 Poradnictwo rodzinne  

 Warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla 

Rodziców” 

Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania 

Narkomanii w 

Warszawie 

3 SZKOŁA DLA 

RODZICÓW 
 Warsztaty dla rodziców „Szkoła dla Rodziców” Urząd Miejski w 

Koszalinie 

4 LIDER 

ZDROWEGO 

STYLU ŻYCIA 

 Warsztaty: lider zdrowego stylu życia 

 Warsztaty: działamy wspólnie 

 Konsultacje dla liderów 

Urząd Miejski w 

Koszalinie 

5 TEATR – NASZE 

ZMAGANIA Z 

CODZIENNOŚCIĄ 

 Warsztaty teatralne 

 Spotkania – przygotowanie sztuki 

Urząd Miejski w 

Koszalinie 

6 WSPÓLNIE DO 

CELU 
 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 Zajęcia na temat mechanizmu uzależnienia, 

współuzależnienia, ról w rodzinie 

 Zajęcia na temat podejmowania decyzji i radzenia 

sobie z naciskiem ze strony innych 

 Młodzieżowi liderzy zdrowego stylu życia i promocji 

zdrowia (zajęcia na temat metod pomocy rówieśniczej, 

zajęcia rozwijające umiejętności psychologiczne i 

społeczne liderów) 

Zarząd 

Województwa 

Zachodniopomorski

ego Urząd 

Marszałkowski w 

Szczecinie 

7 ZAJĘCIA Z 

PSYCHOLOGIEM 
 zajęcia z psychologiem indywidualne dla dzieci, 

młodzieży, rodziców oraz rodzin 

 grupowe dla uczniów szkół: Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Połczynie – Zdroju, Szkoła 

Podstawowa przy Zespole Szkół Publicznych w Redle, 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Toporzyku, Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Bolkowie, Publiczne 

Gimnazjum w Połczynie – Zdroju, Gimnazjum przy 

Zespole Szkół Publicznych w Redle 

Gmina Połczyn – 

Zdrój  

8 RAZEM 

BEZPIECZNIEJ 

Zajęcia dla uczniów:  

 zagrożenia płynące z zażywania środków 

psychotropowych ze szczególnym uwzględnieniem 

narkotyków, dopalaczy i alkoholu, 

 zagrożenia na progu dorastania „Co musisz wiedzieć 

zanim się zdecydujesz – miłość i seks nastolatków”, 

 profilaktyka i rozwiązywanie problemów, 

 nieletni wobec obowiązującego prawa – przemoc i jej 

konsekwencje, 

Zajęcia edukacyjne dla rodziców z elementami programu 

„Szkoła dla rodziców” 

Warsztaty dla nauczycieli: współpraca oparta na empatii 

Zespół Szkół w 

Mielnie 

9 ZAJĘCIA 

SUPERWIZYJNE 

DLA 

PRACOWNIKÓW 

ŚWIETLIC 

 Blok: Obserwacja zachowania dzieci oraz rozmowy z 

niektórymi dziećmi  

w świetlicach; omówienie z wychowawcami 

realizowanych przez nich zajęć, założeń programów, 

współpracy z rodzicami, pojawiających się trudności w 

tym zakresie. Diagnoza zaburzonego zachowania – na 

Gmina Bytów 
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przykładzie dzieci ze świetlic, które sprawiają 

trudności wychowawcze. 

 Blok: Jak rozmawiać z dziećmi o uczuciach, jak uczyć 

je rozładowywać napięcie. Analiza i sposoby 

motywowania dzieci i rodziców do udziału w zajęciach 

w świetlicy. Sposoby przezwyciężania oporu ze strony 

dzieci i rodziców. 

 Blok: Analiza własnej drogi zawodowej, w kontekście 

wykonywanej pracy, pogłębianie poczucia 

świadomości siebie w pełnieniu funkcji wychowawcy. 

Analiza problemów, które występują w świetlicach, 

sposoby radzenia sobie z trudnościami, poszukiwanie 

rozwiązań. 

Blok: Empatyczne słuchanie jako podstawa nawiązywania 

kontaktu z dziećmi i ich rodzicami. Zachęcanie dzieci do 

współpracy. 

10 OBÓZ LETNI  Obóz socjoterapeutyczny dla m³odzie¿owych liderów 
Stowarzyszenia oraz osób choruj¹cych psychicznie 

Zadanie własne 

Stowarzyszenia – 

współpraca ze 

SONiRiP 

„Przystań” 

 

 

ZREALIZOWANE ZADANIA I PROGRAMY (opis): 

 
 PROGRAMY DOFINANSOWANE PRZEZ KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII W WARSZAWIE 

 Programy z zakresu profilaktyki selektywnej 

 SYNERGIA 

 Założenia programu: 

Program SYNERGIA to kontynuacja programu realizowanego w poprzednich latach („Razem damy radę”) 

poszerzonego o nowe zadania, odpowiadające aktualnym potrzebom w zakresie profilaktyki selektywnej na 

naszym terenie. 

Adresatami programu byli młodzi ludzie, funkcjonujący na co dzień w środowiskach zwiększających ich 

podatność na spożywanie narkotyków. Program by skoncentrowany na zapewnieniu młodym ludziom 

warunków do zdrowego funkcjonowania, będących jednocześnie czynnikami chroniącymi ich przed 

narkotykami. Zrealizowane zostały  zadania, dzięki którym młodzież odkrywała własne zasoby 

umożliwiające jej zdrowe, ciekawe, aktywne życie. Celem programu było wzmacnianie przekonań 

młodzieży, że można być osobą twórczą, aktywną i osiągać sukcesy życiowe bez wspomagania się 

narkotykami.  

 Czas realizacji: 2 stycznia – 31 grudnia 2013 

 Miejsce realizacji: województwo zachodniopomorskie 

 Dofinansowane zadania: 

 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 Warsztaty umiejętności psychospołecznych „Trening Zastępowania Agresji” 

 Poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu 

 Interwencje kryzysowe w środowisku szkolnym, rodzinie 

 Opłaty czynszowe 

 Obsługa finansowa 

 Budżet zadania: 45800,00 

 Dofinansowanie w wysokości: 18000,00 

 LICZBA ODBIORCÓW: 317 osób 
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Lp. Nazwa zadania Liczba osób Liczba godzin  Liczba godzin z podziałem na źródło finansowania 

Dotacja  Inne źródła Wolontariat  

1 Zajęcia socjoterapeutyczne 10 193 80 80 33 

2 Warsztaty umiejętności 

psychospołecznych 

„Trening Zastępowania 

Agresji”  

18 120 40 60 20 

3 Poradnictwo rodzinne 

dotyczące zgłaszanego 

problemu 

161 240 120 120 - 

4 Interwencje kryzysowe 128 153 61 52 40 

 

 Rezultaty podjętych działań: 

 Podjęcie decyzji o udziale w zajęciach specjalistycznych 

 Podjęcie przez członków rodziny pracy nad jej podstawowa funkcją, pozytywną 

tożsamością i autonomią poszczególnych członków i skutecznym komunikowaniem się  

 Poszerzenie wiedzy dzieci i  rodziców na temat sytuacji związanych z zagrożeniem 

uzależnieniem, mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia. 

 Poszerzenie wiedzy rodziców na temat prawidłowości rozwojowych okresu dorastania, 

charakterystycznych trudności wychowawczych i sposobów radzenia sobie z nimi 

 Zdobycie informacji potrzebnych do sprawowania kontroli nad ryzykownymi 

zrachowaniami związanymi z substancjami psychoaktywnymi. 

 Zdobycie informacji nt. mechanizmów uzależnień i sposobów leczenia go 

 Nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów 

 Zwiększenie świadomości przeżywanych uczuć i umiejętności wyrażania ich  

 Nabycie umiejętności rozpoznawania u siebie zachowań agresywnych i nauczenie 

unikania ich 

 Pokazanie młodzieży alternatywnych zachowań w sytuacjach trudnych. 

 Nabycie umiejętności radzenia sobie w przypadku odrzucenia przez grupę 

 
 Programy wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków 

 WSPÓLNIE DO CELU 

 Założenia programu: 
Program stanowił kontynuację programu realizowanego w poprzednich latach („Między nami”). Program 

został poszerzony o zadania wynikające z analizy potrzeb i rozpoznania problemów występujących wśród 

rodzin zgłaszających się po pomoc do naszego Stowarzyszenia oraz na podstawie informacji uzyskiwanych 

od partnerów Stowarzyszenia (kuratorów sądowych, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników 

socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, policji). 

Rodzice zgłaszali potrzebę poszerzania swoich umiejętności, tak, by adekwatniej i skuteczniej reagować w 

przypadku ujawnienia u swych dzieci spożycia narkotyków.  

Zagrożenie narkomanią, narkomania to problem całej rodziny. Kompleksowej pomocy potrzebuje wówczas 

cała rodzina, a nie delegowany jej członek. Z prowadzonych wcześniej warsztatów umiejętności 

wychowawczych wiedzieliśmy, że jest to forma, z której rodzice (opiekunowie) bardzo chętnie korzystają, 

ucząc się umiejętności, niezbędnych zachowań w relacjach ze swoimi dziećmi. Istniała pilna potrzeba 

realizowania kolejnych warsztatów dla czekających już w kolejce grup rodziców. Celem programu było 

dostarczenie rodzicom wiedzy dotyczącej wychowywania dzieci, udzielenia pomocy w sytuacjach trudnych, 

kryzysowych oraz wsparcia w sytuacjach dużej bezradności, niemocy i zwątpienia.  

 Czas realizacji: 2 stycznia – 31 grudnia 2013 

 Miejsce realizacji: województwo zachodniopomorskie 

 Dofinansowane zadania: 

 Poradnictwo rodzinne 

 Warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców” 

 Budżet zadania: 27000,00 

 Dofinansowanie w wysokości: 10000,00 

 LICZBA ODBIORCÓW: 98 osób 
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 Lp. Nazwa zadania Liczba osób Liczba godzin  Liczba godzin z podziałem na źródło finansowania 

Dotacja  Inne źródła Wolontariat  

1 Poradnictwo rodzinne 60 60 50 10 - 

2 Warsztaty umiejętności 

psychospołecznych 

„Szkoła dla Rodziców  

38 216 100 70 46 

 

 Rezultaty podjętych działań: 

 Poradnictwo rodzinne: 

 podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii, wsparcia dla rodziców i dzieci, 

 nabycie wiedzy nt. współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, 

 nabywanie umiejętności kształtowania prawidłowych relacji z dziećmi, rozumienia ich 

potrzeb, oczekiwań  

 nabywanie umiejętności radzenia sobie ze złością spowodowaną spożywaniem przez 

dziecko środków odurzających,  

 stwarzanie warunków rozwojowych, skłanianie do zrozumienia własnych potrzeb 

 podjęcie przez członków rodziny pracy nad jej podstawową funkcją, nabycie 

umiejętności samodzielnego radzenie sobie z problemami wychowawczymi 

 nabywanie umiejętności skutecznego komunikowania się, zwiększanie świadomości 

przeżywanych uczuć i sposobów ich wyrażania 

 pozyskanie wiedzy na temat mechanizmów uzależnień i możliwościach leczenia, 

skierowanie do specjalistycznych placówek 

 uzyskiwanie wiedzy i umiejętności psychologicznych niezbędnych w codziennym 

życiu, chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych oraz radzeniem 

sobie z nimi 

 Warsztaty umiejętności psychospołecznych „Szkoła dla Rodziców”:Poprzez udział 

rodziców w zajęciach doszło do podjęcia przez wszystkich członków rodziny  pracy nad 

jej  

 podstawową funkcją, pozytywną tożsamością i autonomią poszczególnych członków i 

skutecznym komunikowaniem się 

 Nastąpiło poszerzenie wiedzy rodziców nt prawidłowości rozwojowych okresu 

dorastanie, charakterystycznych trudności wychowawczych i sposobów radzenia 

sobie z nimi 

 Rodzice uzyskali wiedzę i umiejętności psychologiczne niezbędne w codziennym 

życiu, chroniące przed podejmowaniem zachowań ryzykownych 

 U rodziców nastąpiło zwiększenie świadomości przeżywanych uczuć i umiejętności 

wyrażania ich 

 Rodzice nabyli i wzmocnili umiejętności dotyczące zachęcania dziecka do 

współpracy, do samodzielności 

 Rodzice nabyli umiejętność wyciągania konsekwencji w sytuacji, gdy dziecko łamie 

ustalone zasady 

 Rodzice uświadomili sobie, jak ważne w kontaktach z dzieckiem jest otwarte 

wyrażanie uczuć, okazywanie zrozumienia i szacunku dla uczuć dziecka 

 

 

 PROGRAMY DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 

 Programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 

 SZKOŁA DLA RODZICÓW 

 Założenia programu: 

Program stanowił  kontynuację programów realizowanych przez Stowarzyszenie w latach ubiegłych; został 

poszerzony o zdania wynikające z analizy potrzeb i rozpoznania problemów występujących wśród rodzin 

zgłaszających się po pomoc do naszego Stowarzyszenia oraz na podstawie informacji uzyskiwanych od 

partnerów Stowarzyszenia (kuratorów sądowych, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników 

placówek opiekuńczo – wychowawczych) 

Dostęp do profesjonalnej pomocy dla rodzin, w których występuje problem alkoholizmu, tj. spożywania 

alkoholu lub zagrożenia alkoholizmem w naszym regionie wciąż nie jest dostateczny. W poprzednich latach 
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udało nam się przeszkolić dużą grupę rodziców (realizacja zajęć psychoedukacyjnych „Szkoła dla 

Rodziców”). Mieliśmy świadomość, że udział w programie dał rodzicom podstawową wiedzę i 

umiejętności, jednak monitorując ich dalsze losy (poprzez organizację cyklicznych spotkań po zakończeniu 

grup) okazało się, że zdobyte umiejętności muszą być uzupełniane, poszerzane. Dzięki udziałowi w 

warsztatach psychoedukacyjnych rodzice lepiej rozumieją zachowania swoich dzieci i potrafią na 

negatywne zachowania reagować, jednak gdy w rodzinie występuje problem uzależnienia rodzicom brakuje 

konkretnej wiedzy dotyczącej mechanizmów uzależnienia. Rodzice czują się bezradni wobec uzależnienia 

swoich dzieci, często też nie zdają sobie sprawy ze swojego współuzależnienia. 

Program WSPÓLNIE DO CELU zakładał intensywną pracę z rodziną jednak ograniczone środki finansowe 

nie pozwoliły na realizację wszystkich zakładanych zadań. Uzyskane środki finansowe pozwoliły na 

przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych „Szkoła dla Rodziców”. 

 Czas realizacji: 2 lutego – 31 grudnia 2013 

 Miejsce realizacji: miasto Koszalin 

 Dofinansowane zadania: 

 Warsztaty dla rodziców: Szkoła dla Rodziców 

 Obsługa finansowa 

 Telefon+internet 

 Opłaty czynszowe 

 Budżet zadania: 17300,00 

 Dofinansowanie w wysokości: 9550,00 

 LICZBA ODBIORCÓW: 26 osób 
 

 Lp. Nazwa zadania Liczba osób Liczba godzin  Liczba godzin z podziałem na źródło finansowania 

Dotacja  Inne źródła Wolontariat  

1 Warsztaty dla rodziców: 

„Szkoła dla Rodziców  

26 140 100 20 20 

 

 Rezultaty podjętych działań: 

 Poprzez udział rodziców w zajęciach doszło do podjęcia przez wszystkich członków 

rodziny pracy nad jej podstawowa funkcją, pozytywną tożsamością i autonomią 

poszczególnych członków i skutecznym komunikowaniem się 

 Nastąpiło poszerzenie wiedzy rodziców na temat prawidłowości rozwojowych okresu 

dorastania, charakterystycznych trudności wychowawczych i sposobów radzenia sobie z 

nimi 

 Rodzice uzyskali wiedzę i umiejętności psychologiczne niezbędne w codziennym życiu, 

chroniące przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. 

 U rodziców nastąpiło zwiększenie świadomości przeżywanych uczuć i umiejętności 

wyrażania ich  

 Rodzice nabyli i wzmocnili umiejętności dotyczące zachęcania dziecka do współpracy, do 

samodzielności 

 Rodzice nabyli umiejętność wyciągania konsekwencji w sytuacji, gdy dziecko łamie 

ustalone zasady 

 Rodzice uświadomili sobie, jak ważne w kontaktach z dzieckiem jest otwarte wyrażanie 

uczuć, okazywanie zrozumienia i szacunku dla uczuć dziecka 

 Rodzice nabyli umiejętność chwalenia dziecka oraz uwalniania od etykiet, od pełnionych 

w rodzinie ról 

 

 LIDER ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

 Założenia programu: 

Program MAGNES był kontynuacją programu „Klub Wolontariusza”, realizowanego dzięki dofinansowaniu 

Urzędu Miasta w Koszalinie, w 2012 roku, poszerzonego o zadania wynikające z analizy potrzeb i rozpoznania 

problemów występujących wśród dzieci i młodzieży, z którymi pracujemy.  

Udało się zainteresować Programem grupę młodych ludzi, których pasją jest działanie na rzecz promocji 

zdrowia w środowisku lokalnym, aktywnych, pragnących pomagać innym oraz chcących inwestować w rozwój 

osobisty. 
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Program zakładał pracę z grupami młodzieży w celu poszerzania umiejętności  

i nauczenia młodych ludzi bycia młodzieżowymi liderami promocji zdrowia. 

 Czas realizacji: 2 lutego – 31 grudnia 2013 

 Miejsce realizacji: miasto Koszalin 

 Dofinansowane zadania: 

 Warsztaty lider zdrowego stylu życia 

 Warsztaty działamy wspólnie 

 Konsultacje dla liderów 

 Opłaty czynszowe 

 Telefon+internet 

 Materiały 

  Budżet zadania: 37350,00 

 Dofinansowanie w wysokości: 18000,00 

 LICZBA ODBIORCÓW: 194 osoby 
 

 Lp. Nazwa zadania Liczba osób Liczba godzin  Liczba godzin z podziałem na źródło finansowania 

Dotacja  Inne źródła Wolontariat  

1 Warsztaty lider zdrowego 

stylu życia 

48 320 160 80 80 

2 Warsztaty działamy 

wspólnie  

46 144 84 - 60 

3 Konsultacje dla liderów  98 80 66 - 14 

 

 Rezultaty podjętych działań: 

Bardzo ważnym rezultatem realizacji programu jest zainteresowanie młodzieży aktywnością  na rzecz 

swojego środowiska rówieśniczego. Młodzież jest bardzo zainteresowana działaniem na rzecz innych, 

potrzebuje jednak do tego umiejętności, które zdobywa w ramach tego programu. Podczas 

podsumowania cyklu zajęć młodzież podkreślała, że udział w programie daje im możliwość ćwiczenia 

tych umiejętności, które są niezbędne w ich codziennym życiu, a zdobyte umiejętności ułatwiają im 

kontakt nie tylko z rówieśnikami, ale także z rodzicami i nauczycielami. Młodzi ludzie dzięki udziałowi 

w programie zyskali możliwość dokonania samooceny, przyjrzenia się swoim mocnym stronom i 

potencjałom, które mogą jeszcze dalej rozwijać. 

Korzyścią z udziału w programie jest wzrost świadomości młodych ludzi odnośnie skutków spożywania 

środków zmieniających świadomość. Podkreślali oni, że zaczynają pełnić w swoich środowiskach rolę 

liderów promocji zdrowia.  

Ważnym elementem programu było sprawdzenie swoich umiejętności podczas przygotowywanego 

przez młodzież stoiska na Pikniku Naukowym, który odbył się na Politechnice Koszalińskiej oraz w 

trakcie I Koszalińskiej Konferencji Psychiatrycznej: „Sukcesy i trudności wprowadzania modelu 

psychiatrii środowiskowej”. Młodzież podkreślała, że sprawdzenie się w działaniu dało im poczucie 

przynależności do grupy oraz satysfakcję. Kilka osób nie zdecydowało się na bezpośredni udział w 

akcji, zaangażowały się natomiast w jej przygotowania. 

Ponadto: 

 uzyskanie przez uczestników wiedzy, kim jest lider 

 nabycie przez uczestników umiejętności bycia liderem w praktyce  

 wyposażenie odbiorców w wiedzę potrzebną do prowadzenia grupy młodych  liderów 

 wyposażenie uczestników w wiedzę nt. zagrożeń wypływających ze środowisk 

rówieśniczych 

 nabycie przez uczestników  umiejętności konstruktywnego działania 

 nabycie przez uczestników umiejętności dobrego planowania zadań 

 nauczenie proszenia o pomoc innych osób w sytuacjach trudnych 

 wybieranie przez uczestników alternatywnych zachowań w sytuacjach trudnych 
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 zdobycie umiejętności asertywnego zachowania się w najbliższym środowisku 

 nabycie przez uczestników  umiejętności skutecznego działania w grupie rówieśniczej 

 nabycie przez uczestników umiejętności wybierania pozytywnych i alternatywnych 

sposobów spędzania wolnego czasu. 

 

 

 Programy w ramach zadania publicznego Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

 TEATR – NASZE ZMAGANIA Z CODZIENNOŚCIĄ 

 Charakterystyka programu:  

W ramach zadania: „Teatr – nasze zmagania z codziennością” zostało przygotowane i wystawione 

przedstawienie teatralne, którego celem było włączenie młodych dorosłych z zaburzeniami 

psychicznymi, ich rodzin oraz młodzieżowych liderów z naszego Stowarzyszenia w działalność 

kulturalną miasta Koszalina. Zależało nam na uaktywnieniu tejże grupy na rzecz kreowania artystycznej 

rzeczywistości Koszalina. Twórcami i aktorami przygotowanego przedstawienia byli uczestnicy 

projektu.  

Przedstawienie zostało wystawione po raz pierwszy w trakcie I Koszalińskiej Konferencji 

Psychiatrycznej, w dniu 16 listopada 2013 roku.  

 Czas realizacji: 1 września – 16 listopada 2013 

 Miejsce realizacji: miasto Koszalin 

 Dofinansowane zadania: 

 Warsztaty teatralne 

 Spotkania – przygotowanie sztuki 

 Obsługa księgowa 

 Materiały promocyjne, informacyjne, usługi poligraficzne 

 Budżet programu: 6350,00 

 Dofinansowane w wysokości: 5000,00 

 LICZBA ODBIORCÓW: 21 osób 

 

 

 PROGRAMY DOFINANSOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI W SZCZECINIE 

 Programy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

 WSPÓLNIE DO CELU 

 Założenia programu: 

Program stanowił kontynuację programu realizowanego w poprzednich latach („Między nami”). Program 

został poszerzony o zadania wynikające z analizy potrzeb i rozpoznania problemów występujących wśród 

rodzin zgłaszających się po pomoc do naszego Stowarzyszenia oraz na podstawie informacji uzyskiwanych 

od partnerów Stowarzyszenia. 

Program zakładał intensywną pracę z rodziną, pomoc dorosłym opiekującym się na co dzień młodzieżą oraz 

pracę z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem oraz młodzieżą nie mającą problemu z 

uzależnieniem, a stanowiącą potencjalne źródło wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem w swoim 

środowisku (liderzy młodzieżowi).  

 Czas realizacji: 1 kwietnia – 15 grudnia 2013 

 Miejsce realizacji: województwo zachodniopomorskie 

 Dofinansowane zadania: 

 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 Zajęcia na temat mechanizmu uzależnienia, współuzależnienia, ról w rodzinie 

 Zajęcia na temat podejmowania decyzji i radzenia sobie z naciskiem ze strony innych 

 Młodzieżowi liderzy zdrowego stylu życia i promocji zdrowia (zajęcia na temat metod 

pomocy rówieśniczej, zajęcia rozwijające umiejętności psychologiczne i społeczne 

liderów) 

 Obsługa finansowa 

 Opłaty czynszowe 

 Telefon 

 Materiały  
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 Budżet programu: 42600,00 

 Dofinansowane zadania ze środków Województwa Zachodniopomorskiego Urzędu 

Marszałkowskiego w Szczecinie: 25020,00 

 LICZBA ODBIORCÓW: 266 osób 
 Lp. Nazwa zadania Liczba osób Liczba godzin  Liczba godzin z podziałem na źródło finansowania 

Dotacja  Inne źródła Wolontariat  

1 Zajęcia edukacyjne na 

temat mechanizmu 

uzależniania, 

współuzależnienia, ról w 

rodzicie 

80 180 120 30 30 

2 Zajęcia psychoedukacyjne 

nt podejmowania decyzji i 

radzenia sobie z naciskiem 

ze strony innych 

81 360 180 120 60 

3 Młodzieżowi liderzy 

zdrowego stylu życia i 

promocji zdrowia (zajęcia 

na temat metod pomocy 

rówieśniczej, zajęcia 

rozwijające umiejętności 

psychologiczne i społeczne 

liderów) 

95 180 72 72 36 

4 Zajęcia socjoterapeutyczne 10 60 37 23 0 

 

 Rezultaty podjętych działań: 

 Prowadząc zajęcia edukacyjne nt mechanizmu uzależnienia, współuzależnienia, ról w 

rodzinie udało się: 

 przekazać wiedzę nt mechanizmu uzależnienia i współuzależnienia 

 przekazać wiedzę nt funkcjonowania poszczególnych członków rodziny, w której 

występuje problem uzależnienia 

 dostarczyć podstawowe wiadomości o narkotykach, alkoholu i papierosach oraz ich 

oddziaływaniu na organizm ludzki 

 omówić przekonania na temat narkotyków i alkoholu oraz obalić powszechnie 

występujących wśród nastolatków mity 

 uwrażliwić młodzież i nauczyć rozpoznawania psychologicznych cech uzależnienia i 

współuzależnienia 

 uświadomić skutki uzależnienia od narkotyków  

 Dzięki udziałowi w zajęciach socjoterapeutycznych młodzież: 

 nabyła umiejętność nazywania i wyrażania emocji 

 doświadczyła akceptacji w grupie 

 nabyła umiejętność komunikowania się w grupie, w tym umiejętność komunikowania 

swoich potrzeb 

 nabyła umiejętność słuchania innych 

 udział w zajęciach umożliwił odreagowanie emocjonalne 

 wzrosła świadomość uczestników odnośnie używek i konieczności znajdowania 

konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami 

 wzrosła świadomość szkód, jakie ponoszą sięgając po używki w sytuacji kryzysu 

 Udział w zajęciach młodzieżowi liderzy zdrowego stylu życia i promocji zdrowia (zajęcia 

na temat metod pomocy rówieśniczej, zajęcia rozwijające umiejętności psychologiczne i 

społeczne liderów) umożliwił: 

 uzyskanie przez uczestników wiedzy, kim jest lider 

 nabycie przez uczestników umiejętności bycia liderem w praktyce  

 wyposażenie odbiorców w wiedzę potrzebną do prowadzenia spotkań młodych  

liderów 

 wyposażenie uczestników w wiedzę nt. zagrożeń wypływających ze środowisk 

rówieśniczych 
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 nabycie przez uczestników podstaw umiejętności konstruktywnego działania 

 nabycie przez uczestników umiejętności dobrego planowania zadań 

 zwiększenie świadomości potrzeby życia wg zdrowego stylu życia – bez narkotyków i 

innych używek 

 nauczenie proszenia o pomoc innych osób w sytuacjach trudnych 

 wybierania przez uczestników alternatywnych zachowań w sytuacjach trudnych 

 zdobycie umiejętności asertywnego zachowania się w najbliższym środowisku  

 nabycie przez uczestników  umiejętności skutecznego działania w grupie rówieśniczej 

 nabycie przez uczestników umiejętności wybierania pozytywnych i alternatywnych 

sposobów spędzania wolnego czasu. 

 Udział w zajęciach psychoedukacyjnych na temat podejmowania decyzji i radzenia sobie 

z naciskiem ze strony innych pozwolił na: 

 znalezienie pozytywnych i atrakcyjnych celów w życiu 

 ukształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie i o świecie 

 uświadomienie zasad zdrowego stylu życia (sport, odżywianie, zainteresowania) 

 nabycie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą  

 nabycie umiejętności radzenia sobie z napięciem 

 

 

 PROGRAM REALIZOWANY NA ZLECENIE GMINY POŁCZYN – ZDRÓJ  

 ZAJĘCIA Z PSYCHOLGIEM W RAMACH PUNKTU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 Czas realizacji: 25 lutego – 31 stycznia 2014 

 Miejsce realizacji: Połczyn – Zdrój, Redło, Toporzyk, Bolkowo 

 Zrealizowane zadania:  

 zajęcia z psychologiem indywidualne dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz rodzin oraz 

grupowe dla uczniów szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Połczynie – Zdroju, Szkoła 

Podstawowa przy Zespole Szkół Publicznych w Redle, Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Toporzyku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bolkowie, Publiczne Gimnazjum w Połczynie – 

Zdroju, Gimnazjum przy Zespole Szkół Publicznych w Redle 

 Budżet programu: 25200,00 

 LICZBA ODBIORCÓW: >500 osób  
 

 PROGRAM REALIZOWANY NA ZLECENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W MIELNIE 

 RAZEM BEZPIECZNIEJ 

 Czas realizacji: 1 maja – 30 września 2013 

 Miejsce realizacji: gmina Mielno 

 Zrealizowane zadania: 

 Zajęcia dla uczniów:  

 zagrożenia płynące z zażywania środków psychotropowych ze szczególnym 

uwzględnieniem narkotyków, dopalaczy i alkoholu, 

 zagrożenia na progu dorastania „Co musisz wiedzieć zanim się zdecydujesz – miłość i 

seks nastolatków”, 

 profilaktyka i rozwiązywanie problemów, 

 nieletni wobec obowiązującego prawa – przemoc i jej konsekwencje, 

 Zajęcia edukacyjne dla rodziców z elementami programu „Szkoła dla rodziców” 

 Warsztaty dla nauczycieli: współpraca oparta na empatii 

 Budżet programu: 2500,00 

 LICZBA ODBIORCÓW: 85 osób 
 

 PROGRAM REALIZOWANY NA ZLECENIE GMINY BYTÓW 

 ZAJĘCIA SUPERWIZYJNE DLA PRACOWNIKÓW ŚWIETLIC W GMINIE BYTÓW 

 Czas realizacji: 1 maja – 30 października 2013 

 Miejsce realizacji: gmina Bytów 

 Założenia programu: 

 Przeprowadzenia diagnozy potrzeb dzieci, do których skierowana jest oferta świetlic 

 Przeprowadzenie analizy oczekiwań w zakresie oddziaływań opiekuńczo – 

wychowawczych 
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 Przeprowadzenie analizy trudności pojawiających się w świetlicach 

 Nabycie przez pracowników świetlic umiejętności motywowania rodziców i dzieci do 

udziału w zajęciach oferowanych przez świetlice 

 Omówienia w zespole współpracy realizatorów zadań w świetlicach 

 

 Zrealizowane zadania: 

 Blok: Obserwacja zachowania dzieci oraz rozmowy z niektórymi dziećmi  

w świetlicach; omówienie z wychowawcami realizowanych przez nich zajęć, założeń 

programów, współpracy z rodzicami, pojawiających się trudności w tym zakresie. 

Diagnoza zaburzonego zachowania – na przykładzie dzieci ze świetlic, które sprawiają 

trudności wychowawcze. 

 Blok: Jak rozmawiać z dziećmi o uczuciach, jak uczyć je rozładowywać napięcie. Analiza 

i sposoby motywowania dzieci i rodziców do udziału w zajęciach w świetlicy. Sposoby 

przezwyciężania oporu ze strony dzieci i rodziców. 

 Blok: Analiza własnej drogi zawodowej, w kontekście wykonywanej pracy, pogłębianie 

poczucia świadomości siebie w pełnieniu funkcji wychowawcy. Analiza problemów, które 

występują w świetlicach, sposoby radzenia sobie z trudnościami, poszukiwanie rozwiązań. 

 Blok: Empatyczne słuchanie jako podstawa nawiązywania kontaktu z dziećmi i ich 

rodzicami. Zachęcanie dzieci do współpracy. 

 Budżet programu: 4180,00 

 LICZBA ODBIORCÓW: 12 osób 
 

 PROGRAMY WŁASNE STOWARZYSZENIA PROFILAKTYKI I TERAPII „MŁODZI – 

MŁODYM” W KOSZALINIE 

 OBÓZ SOCJOTERAPEUTYCZNY DLA MŁODZIEŻY 

 Czas realizacji: 27 lipca – 8 sierpnia 2013 

 Miejsce realizacji: Gliczarów Górny, TATRY  

 Założenia programu: Integracja młodzieżowych liderów Stowarzyszenia oraz podopiecznych 

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Przystań” – młodych osób 

chorujących psychicznie 

 Budżet programu: 10000,00 

 LICZBA ODBIORCÓW: 12 osób + 15 osób 

 

 

KONFERENCJE: 
 Udział w Konferencji organizowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 

Warszawie i Fundację RES HUMANAE „Przeciwdziałanie narkomanii” – Warszawa, 21 – 23.10.2013 

roku  

 Współorganizacja I Koszalińskiej Konferencji Psychiatrycznej „SUKCESY I TRUDNOŚCI 

WPROWADZANIA MODELU PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ” – Koszalin, 15 – 16 listopada 

2013 

 Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Oblicza Psychoterapii: Symbol Ciało Duchowość 

– Terapia w Piaskownicy w leczeniu zaburzeń psychicznych i Wsparciu Rozwoju” – Szczecin, 21 – 

22.112013 roku 

 

SPOTKANIA SUPERWIZYJNE DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH: 
 Zaprosiliśmy do współpracy pedagogów i psychologów szkolnych; w 2013 roku odbyło się 12 spotkań, 

których celem było omawianie bieżących problemów w pracy pedagogów i psychologów szkolnych 

 

SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI INSTYTUCJI I ORGANIZACJI:  
 Kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Koszalinie 

 Sędziowie Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Koszalinie 

 Pełnomocnik ds. uzależnień Urzędu Miejskiego w Koszalinie – Pani Małgorzata Borek 

 Komisja Spraw Społecznych i Rodziny przy Urzędzie Miejskim w Koszalinie z jej 

przewodniczącą Panią Barbarą Grygorcewicz oraz Pani Dorota Pawłowska – Dyrektor 

Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie 



SPRAWOZDANIE ROCZNE 2013 
STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII „MŁODZI – MŁODYM” 
UL. ZWYCIĘSTWA 168 75-612 KOSZALIN Tel./Fax 94 340 35 22 
stowmm@gmail.com www.mlodzi-mlodym.koszalin.pl  

 

St
ro

n
a1

2
 

 Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej p. Leopold Ostrowski 

 

 

 
WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI:  

 wywiad dla radia PLUS – informacja o działalności Stowarzyszenia 

 wywiad dla TKK MAX – informacja o działalności Stowarzyszenia 

 wywiad dla Radia Koszalin – informacja o działalności Stowarzyszenia  oraz funkcjonowanie 

w sytuacji stresu, przyczyny udarów 

 wywiad dla Radia Koszalin – informacja o działalności Stowarzyszenia 

 wywiad dla Radia PLUS – wpływ spożywania marihuany na funkcjonowanie młodego 

człowieka 

 wywiad dla Dziennika MIASTO – programy realizowane przez Stowarzyszenie 

 wywiad dla TVP Szczecin – młodzieżowi liderzy na I Koszalińskiej Konferencji 

Psychiatrycznej 

 
LICZBA ODBIORCÓW PROGRAMÓW REALIZOWANYCH PRZEZ 

STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII „MŁODZI – MŁODYM” W 2013: 

 
Lp. Nazwa programu Liczba odbiorców 

1 SYNERGIA 317 

2 WSPÓLNIE DO CELU 98 

3 SZKOŁA DLA RODZICÓW 26 

4 LIDER ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 194 

5 TEATR – NASZE ZMAGANIA Z 

CODZINNOŚCIĄ 

21 

6 WSPÓLNIE DO CELU 266 

7 ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM 140 

8 RAZEM BEZPIECZNIEJ 85 

9 ZAJĘCIA SUPERWIZYJNE DLA 

PRACOWNIKÓW ŚWIETLIC 

12 

10 OBÓZ MŁODZIEŻOWY 27 

RAZEM: 1186 osób 

 

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 
- karty pracy 

- miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne sprawozdania z działań stowarzyszenia 

- listy obecności  

- notatki ze spotkań indywidulanych 

- sprawozdania z prowadzenia grup 

- ankiety ewaluacyjne 

 

KADRA REALIZUJĄCA PROGRAMY STOWARZYSZENIA PROFILAKTYKI I 

TERAPII „MŁODZI – MŁODYM” W 2013: 

 1 mgr Ewa Ebertowska Pedagog, specjalista terapii uzależnień 

2 mgr Joanna Hnat Pedagog, studentka psychologii 

3 mgr Witold Kędzierski Pedagog, terapeuta, socjoterapeuta 

4 mgr Edyta Konefał Pedagog 

5 mgr Monika Kraszewska Pedagog 

6 mgr Ewa Merkis Pedagog, socjoterapeuta 

7 mgr Magdalena Południak Psycholog  

8 mgr Violetta Południak Psycholog, terapeuta rodzinny, socjoterapeuta 
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9 mgr Alicja Renczyńska Pedagog  

10 mgr Wojciech Węglowski Pedagog, teatrolog 

11 Mirosław Wolański Terapeuta uzależnień 

12 mgr Marta Wołoszyn Psycholog, socjoterapeuta 

W pracy nad naszym programem corocznie staramy się skupić na kompleksowości naszej oferty. 

Dbamy o to, aby osoba zgłaszająca się do Stowarzyszenia została otoczona opieką i wsparciem. 

Docieramy do jej rodziców, opiekunów (w miarę potrzeb), szkoły i środowiska.  

Pierwszy kontakt z naszymi odbiorcami  zostaje nawiązany w trakcie dyżuru 

specjalistycznego, który jest pełniony od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00 – 20:00. 

Zgłaszają się zarówno rodzice, jak i sami młodzi ludzie 

 

Młodzież uczy się jak aktywnie spędzać czas, bez dużych pieniędzy i sięgania po środki 

odurzające. Formułuje zasady zgodnie, z którymi chce postępować i przestrzegać ich. Jest to często 

pierwsze miejsce, w którym może tego doświadczać. Poprzez udział w zajęciach edukacyjnych jest 

bardziej świadoma siebie, swoich kontaktów z innymi i czyhających nań zagrożeń. Spotyka się ze 

swoimi rówieśnikami, którzy często różnią się od niej wyglądem, sposobem myślenia i wyrażania 

poglądów. Doświadcza jednak tego, że różnice mogą łączyć, nie muszą prowadzić do konfliktów.  

Niezwykłą korzyścią jest możliwość uzyskania pomocy w trudnej sytuacji życiowej. W 

atmosferze akceptacji i wsparcia młodzi ludzie mogą porozmawiać, poszukać tkwiących w nich 

potencjałów, rozwiązać swoje problemy. Staramy się wskazywać drogę, która można iść. Docieramy 

do źródła problemu i wspólnie szukamy rozwiązań. Kiedy jest to konieczne proponujemy 

profesjonalną pomoc poza Stowarzyszeniem (np. kierując do ośrodka leczenia uzależnień). Cieszy 

nas, że młodzież, po uzyskaniu pomocy, sama staje się wsparciem dla swoich rówieśników. 

Nabierając poczucia własnej wartości, zaczyna wierzyć, że może w życiu coś osiągnąć, że jej również 

może się udać. Dzięki takiej sile przekonuje się, że nie potrzebuje “dopalaczy”, aby radzić sobie w 

codziennym życiu (w szkole, domu, grupie kolegów i koleżanek). 

Na zajęciach w szkole młodzi ludzie, po raz pierwszy mogą ze sobą porozmawiać. Dowiadują 

się, że są grupą, mają wiele wspólnych cech, ale posiadają też cechy wyróżniające ich. Uczą się, że 

siłę mogą czerpać z samych siebie i z kontaktów z innymi. Nasi pracownicy stwarzają tylko 

możliwość nawiązania kontaktu, pokazują jak można go nawiązać, wskazują zasady, których warto się 

trzymać, aby tworzyć fajną grupę.  

    Ten model oddziaływań, regularnie weryfikowany w zależności od zmieniających się potrzeb 

naszych odbiorców jest programem kompleksowym. Od wielu lat skutecznie funkcjonuje na naszym 

terenie, wpisując się i uzupełniając w koszalińską ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE (stan na dzień 23.12.2013) 

 

Lp. nazwa kosztu przychody rozchody 

1 stan konta na 1.01.2013 12505,86   

2 dotacja: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Synergia 18000,00 18000,00 

3 

dotacja: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Wspólnie do 

celu 10000,00 10000,00 

4 dotacja: Urząd Miejski w Koszalinie, Szkoła dla Rodziców 9550,00 9550,00 

5 dotacja: Urząd Miejski w Koszalinie, Lider zdrowego stylu życia 18000,00 18000,00 

6 dotacja: Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Wspólnie do celu 25020,00 25020,00 

7 zadanie: Gmina Połczyn - Zdrój  17760,00 11000,00 

8 zadanie: Gmina Bytów 4180,00 3900,00 

9 zadanie: Zespół Szkół w Mielnie 2500,00 500,00 

10 składki członkowskie 2234,00   

11 darowizny 9370,00   

12 wpływy z tytułu 1% 4744,50   

13 działalność odpłatna 11180,00 10000,00 

14 wpływy: inne 628,71   

15 opłaty bankowe, odsetki i lokaty bankowe 511,71 202,50 

16 wydatki: inne   1513,08 

17 materiały reklamowe, promocyjne   1873,29 

18 

wydatki: środki własne (bieżąca działalność, dofinansowanie do 

programów)   21427,18 

    133 678,92 130 986,05 

 

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW STOWARZYSZENIA PROFILAKTYKI I 

TERAPII „MŁODZI – MŁODYM” W 2013 Z DOTACJI ORAZ ZADAŃ 

REALIZOWANYCH NA ZLECENIE ORAZ WARTOŚCI PRACY 

WOLONTARIUSZY: 

 
Lp. Nazwa programu Dofinansowanie  Środki z dotacji Wolontariat 

1 SYNERGIA Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 
Warszawie 

18 000 5200 

2 WSPÓLNIE DO CELU Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 

Warszawie 

10 000 2780 

3 SZKOŁA DLA RODZICÓW Urząd Miejski w Koszalinie 9 550 1400 

4 LIDER ZDROWEGO 

STYLU ŻYCIA 

Urząd Miejski w Koszalinie 18 000 7000 

5 TEATR – NASZE 

ZMAGANIA Z 
CODZINNOŚCIĄ 

Urząd Miejski w Koszalinie 5000 1350 

6 WSPÓLNIE DO CELU Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego  25 020 6600 

7 ZAJĘCIA Z 

PSYCHOLOGIEM 

Gmina Połczyn – Zdrój  14 000  

8 RAZEM BEZPIECZNIEJ Zespół Szkół w Mielnie 2500  

9 ZAJĘCIA SUPERWIZYJNE 

DLA PRACOWNIKÓW 
ŚWIETLIC 

Gmina Bytów 4180  

10 OBÓZ MŁODZIEŻOWY Wpłaty uczestników + dotacje celowe od sponsorów 10 000  

RAZEM: 116 250 24 330 
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