Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

RAPORT WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

STAŻE ZAWODOWE REALIZOWANE W FORMULE JOB
SHADOWING PRZEZ TERAPEUTÓW ZE STOWARZYSZENIA MONAR
W SPOŁECZNOŚCIACH TERAPETYCZNYCH WE WŁOCHECH,
HISZPANII,CZECHACH I BELGII.

Opis doświadczeń zdobytych przez uczestników projektu "ECETT Mobilty Polska - Europejski cross
- training kompetencyjny. Praca z dorosłymi osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
w tym z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych" współfinansowanego
w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +

Uczyliśmy się od
najlepszych

W ramach projektu zrealizowano 16 staży
w formule job shadowing
w następujących organizacjach
partnerskich:
CEIS - organizacja działająca we Włoszech od
1971 roku, specjalizująca się w pracy z osobami
wykluczonymi społecznie, w szczególności z
osobami uzależnionymi od substancji
psychoaktywnych, alkoholu, zakupów hazadru
czy internetu (wszelkie uzależnienia
behawioralne). Dodatkowo CEIS specjalizuje się
w postrehabilitacji w formie prowadzenia
przedsiębiorstw ekonomii społecznej ,
w których zatrudnienie znajdują absolwenci
terapii. CEIS oferuje również pomoc osobą
zakażonym wirusem HIV i żyjącym z AIDS.
Proyecto Hombre - działa w Hiszpanii od 25 lat.
Organizacja ta specjalizuje się w terapii osób
uzależnionych od substancji psychoaktywnych ,
profilaktyce i postrehabilitacji i prowadzi swoje
działania w 26 ośrodkach leczenia. Proyecto
Hombre

może

doświadczeniem

pochwalić
w

się

pracy

wieloletnim
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w ośrodkach penitencjarnych
Magdalena - działa w Czechach od 1997r.
Oferuje
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używających oraz działania outreach (terenowe)
docierając do osób, które nie zgłaszają się
na terapię, pracując nad motywacją do zmiany
i porpawy jakości życia.
Trempoline - od ponad 25 lat działa w Belgii
oferując pomoc osobom uzależnionym w formie
terapii metodą społeczności terapeutycznej dla
osób dorosłych oraz wsparcie socjalne dla osób
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RAPORT WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
STAŻE ZAWODOWE REALIZOWANE W FORMULE JOB SHADOWING PRZEZ
TERAPEUTÓW ZE STOWARZYSZENIA MONAR

W SPOŁECZNOŚCIACH

TERAPETYCZNYCH WE WŁOCHECH, HISZPANII,CZECHACH I BELGII.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
16 terapeutów z placówek Stowarzyszenia Monar w Graczach, Legnicy, Dębowcu, Majdanie
Kozic Dolnych, Wyszkowie, Łodzi, Ozorkowa, Głoskowa i Warszawy zrealizowało
dwutygodniowe staże zawodowe w społecznościach terapeutycznych we Włoszech, Hiszpanii,
Belgii i Czechach. Realizacja projektu znajduje bezpośrednie przełożenie na wzbogacenie
doświadczenia zawodowego terapeutów uzależnień pracujących na rzecz Stowarzyszenia
Monar. Podczas stażu mieli oni okazję obserwować pracę europejskich kolegów,
wykorzystywać w praktyce stosowane przez nich techniki pracy tak, aby móc je
implementować
w placówkach macierzystych po powrocie do kraju. Projekt dodatkowo przyczynił sie do
poszerzenia kompetencji językowych - komunikacja przebiegała w języku angielskim tak
podczas realizowania działań związanych ze stażem/job shadowing jak również w czasie
wolnym. Projekt wpłynął na wzmocnienie współpracy i zbudowanie sieci bezpośrednich
kontaktów z partnerem zagranicznym poszczególnych pracowników uczestników projektu.
Podczas pobytu w organizacji przyjmującej doszło do dwukierunkowego transferu wiedzy:
uczestnicy projektu dzielili się z pracowniami organizacji przyjmującej swoją wiedzą
i doświadczeniami, spostrzeżeniami i poczynionymi obserwacjami.
Projekt realizowany był w ramach programu Erasmus +
Akcja 1. Mobilność edukacyjna.
Mobilność kadry edukacji dorosłych.
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HISZPANIA
W hiszpańskim Proyecto Hombre staż odbyli: Maria Dworak, Marcin Kowalczyk, Rusłan
Oniszczuk, Martyn Jakubowski
Społeczność Terapeutyczna Montcada i Reixac
Proyecto Hombre to stowarzyszenie zajmujące się profilaktyką i pomocą osobom uzależnionym
od substancji psychoaktywnych i innych. W każdym regionie Hiszpanii znajduje się osobny
projekt, w Katalonii jest to Proyecto Home. W skrócie po wstępnej diagnozie pacjent zostaje
przekierowany albo do Centrum Dziennego Montgat (nakierowanego głównie na redukcję
szkód i terapię ambulatoryjną) albo do społeczności terapeutycznej w Montcada i Reixac.
Ostatnie dwa dni spędziliśmy właśnie w niej.
Poznaliśmy kadrę ośrodka, która zapoznała nas z merytoryczną częścią ich pracy
i dokumentacją oraz pacjentów, którzy oprowadzili nas po domu i terenie i podzielili się swoimi
wrażeniami z leczenia. Większość pacjentów jest znacznie starsza niż w naszych ośrodkach,
średnia wieku to mniej więcej 35-50 lat. Do ośrodka przyjmowane są osoby od 24/25 roku życia,
młodsze są kierowane raczej do terapii ambulatoryjnej. Jako że Proyecto Hombre posiada
certyfikat jakości zgodnie z normą ISO wszystko jest bardzo ustrukturalizowane i musi spełniać
odpowiednie normy i standardy. Również terapia, która podzielona jest na 3 etapy:
N1 – poziom pierwszy – ok 2 miesiące (coś jak nasz nowicjat) to okres, w którym pracuje się
głównie nad akceptacją norm, istotne jest „tu i teraz” oraz zmiana postaw i nastawienia.
N2 – poziom drugi – ok 4 miesiące – to etap, w którym zaczyna się rozmawiać o emocjach.
Celem jest ich poznanie, odreagowanie oraz rozpoznawanie swoich schematów reakcji
emocjonalnych. Na tym etapie również pacjent opisuje różne obszary swojego życia (jak
zażywanie, relacje rodzinne, hobby, pracę i zajęcia, konflikty, etc.). Ciekawym pomysłem jest to,
że obszary te omawia w małej 3,4 – osobowej grupie, którą sam sobie wybiera. Oczywiście
w obecności terapeuty.
N3 – poziom trzeci – około 3 miesiące – to etap, w którym po zrobieniu anamnezy zaczyna się
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pracować nad historią swojego życia aby uzyskać wgląd i świadomość w to, co się robi.
Po zakończeniu 3 etapu pacjent zamieszkuje w Barcelonie, gdzie 2/3 razy w tygodniu udaje się
na spotkanie z terapeutą.
Proyecto Home Catalunya (program popołudniowy Noctourno)
W Proyecto Home Catalunya przedstawiono nam działanie i cele placówki, a poza tym
wzięliśmy udział w zakończeniu leczenia dwóch osób. Wygląda ono podobnie jak u nas
zarówno od strony terapeutycznej, jak i konsumenckiej – drobny poczęstunek. Nie brakowało
łez i wzruszeń pacjentów i ich bliskich. Następnie braliśmy udział w seminarium, gdzie pacjenci
dyskutowali o ważnej wartości w zdrowieniu, czyli jak rozumieją i spędzają czas wolny. Tutaj
natomiast nie brakowało konfrontacji, które wzbudzały hiszpańskie emocje, ale to można
zobaczyć na społecznościach w Polsce, niczym się nie różnią.
Placówka prowadzi dwie formy leczenia. Pierwsza („Noctourno”) zajmuje się terapią
ambulatoryjną, która trwa około 16 miesięcy i posiada trzy etapy. Średnia wieku to 35 lat.
Zasady główne jak u nas, a dodatkowo pacjent może wydać tylko 15 euro dziennie, które
dokumentuje paragonami. Są również grupy dla rodzin i bliskich. Pierwszy etap ma na celu
abstynencję, zdrowe nawyki i poprawa relacji z rodziną. Etap ten trwa 3-5 miesięcy. Drugi etap
zaczynają od kwestionariusza w którym pacjent pisze między innymi nad czym chce pracować.
Założenia terapeutyczne to przede wszystkim praca nad otwartością, emocjami i uczuciami,
a również rozliczenie się emocjonalne z przeszłością czyli historia życia. Do tego etapu cała
rodzina bliskiego nie może spożywać alkoholu na jego oczach. Trzeci etap skupiony jest
na autonomii czyli normalizacji życia i powrotu do ról społecznych.
Drugą formą leczenia w placówce jest kontynuacja terapii pacjentów społeczności
terapeutycznej z Montcada i Reixac, gdzie celem jest zdrowienie pacjentów i ich readaptacja
do życia w społeczeństwie.
Centrum Dzienne Montgat
W Centro de Dia Montgat. wchodząc na spotkanie poranne usłyszeliśmy donośny stanowczy
przekaz: „Tamtego świata już nie ma, Was tam nie ma, nie macie po co tam wracać, Was to już
nie dotyczy, zrozumcie wreszcie”. Liczna grupa pacjentów z pokorną twarzą słuchała informacji
od terapeuty. Następnie pacjenci mogli powiedzieć o sobie lub konfrontować kogoś
za pozwoleniem terapeuty. Po spotkaniu mieliśmy okazję poznać kadrę ośrodka, która
wyjaśniła nam działanie placówki.
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W tym miejscu mieści się centrum dziennie, gdzie pacjenci w wieku 24-55 lat w godz 9:00 – 15:30
od poniedziałku do piątku pracują nad sobą. W tym centrum są dwa programy: dla osób które
ze względu na duży poziom stresu w społeczności się tam nie kwalifikują, są to osoby starsze
lub pacjenci z podwójną diagnozą oraz dla tych, którzy czekają na miejsce w społeczności.
W trakcie pobytu pacjentów w centrum kadra na podstawie postaw, postępów, zachowań
i trudności weryfikuje wstępną diagnozę i ostatecznie decyduje kto zostanie przeniesiony, a kto
zostanie w tej placówce. Wszystkie znaczące decyzje podejmuje wyłącznie kadra, która bierze
pod uwagę informacje pacjentów. We wtorku i czwartki po południu odbywają się spotkania
dla młodzieży, tj w Hiszpanii do 24 roku życia :) (Proyecto Jovens). Istnieją dwie grupy:
w godzinach 16:00-18:00 spotykają się osoby w wieku 13-17 lat i w godzinach 18:00-20:00
w wieku 17-24. Praca opiera się na terapii indywidualnej i grupowej tak z młodzieżą, jak i ich
rodzicami.

Centrum Dziennym Montgat c.d.
Podczas wizyty w Montgat spotkaliśmy pacjenta, którego poznaliśmy w Monctada i Reixac
w społeczności terapeutycznej. Ku zdziwieniu okazało się, że został przeniesiony na tydzień
ze względu na konflikt z innym pacjentem. Można śmiało powiedzieć i nazwać, że to tak jak
przepustka motywacyjna, gdzie jest czas na przemyślenia i refleksje. Musimy przyznać,
że bardzo spodobał nam się pomysł takiej współpracy pomiędzy sobą tych placówek.
W tym dniu wzięliśmy udział w grupach dotyczących tworzenia genogramu i wyjazdu
na weekend. Otwartość grupy i zaangażowanie terapeuty w pracę zrobiło na nas dobre
wrażenie. Po zajęciach porozmawialiśmy z kadrą o trudnościach jakie im towarzyszą w tej pracy.
Wymieniliśmy doświadczenia, o dziwo wiele było podobnych np: podobne problemy,
zachowania pacjentów. Można więc powiedzieć, że uzależnienie mówi wspólnym językiem
na całym świecie.

Narkosala w Barcelonie
Narcosala to miejsce, w którym osoby czynnie biorące narkotyki mogą przyjść i poprosić
o zrobienie im zastrzyku w higienicznych warunkach.
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Społeczność Terapeutyczna w Castellon

„Jeśli chcesz
zatriumfować w życiu,
nie zatrzymuj się
patrząc na drabinę,
wchodź powoli.
Krok za krokiem
aż dotrzesz na górę.”
To wolne tłumaczenie słów, które widnieją na sali społeczności terapeutycznej Proyecto Amigo
w Castellon. „Projekt Przyjaciel” realizowany jest przez Fundacion Amigo, która zajmuje się
przede wszystkim pracą z młodzieżą i wykluczeniem społecznym. Jak się okazało prowadzi ona
również jedną placówkę w Polsce, w Lublinie. W porozumieniu z Proyecto Hombre fundacja
stworzyła w Castellon właśnie Proyect Amigo, poprzez który pracują z osobami uzależnionymi.
Projekt obejmuje trzy sposoby pomocy: Centrum Dzienne (Centro del Dia), Vivienda apoio al
tratamento (centrum wsparcia leczenia) oraz społeczność terapeutyczną. Podobnie jak
w Barcelonie, w Centrum Dziennym pacjenci spędzają czas od rana do 15 i praca opiera się
o terapię ambulatoryjną. Część z nich, która utrzymuje się w rolach społecznych kończy
program terapeutyczny tam, część czeka na miejsce w społeczności terapeutycznej. Vivienda
służy osobom, które nie mają gdzie się podziać i po zakończonym dniu w centrum mieszkają w
niej. Wszystkie placówki są ze sobą powiązane i działają jako spójny uzupełniający się system.
Przez ostatnie dwa dni zgłębialiśmy tajniki tutejszej społeczności terapeutycznej oraz wspólnie
z terapeutami wymienialiśmy się doświadczeniami leczenia w Polsce i Hiszpanii. Niby
wszystko podobnie, a jednak inaczej.
Pierwsza różnica (1) temperatura :) Ponad 40 – stopniowy upał uniemożliwiał myślenie i jak to
stwierdziła jedna z terapeutek: „nie da się pracować w takich warunkach” :) W związku
z powyższym w ciągu roku mają dwa harmonogramy dnia – zimowy i letni. Latem spotkanie
poranne rozpoczyna się nawet po 11 by pacjenci największy upał mogli przetrwać
w klimatyzowanej sali.
2) wiek pacjentów. Podobnie jak w Barcelonie, mimo że jedynym ograniczeniem jest 18 rok życia,
młodych osób nie ma. Przeważają ludzie mający więcej niż 40 lat.
3) wydaje się nam, że pacjenci w naszych ośrodkach są bardziej samodzielni i mają większą
możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju aktywnościach, wyjściach – łatwiej o rozwijanie
nowych pasji w terapii.
4) ciekawym rozwiązaniem (podobnie jak i w Proyecto Hombre) wydaje się, iż pacjenci
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po okresie 1,5 miesiąca co tydzień wyjeżdżają na przepustki do domów pod opieką tzw.
Segimiento, czyli osoby, która zna zasady domu i będzie ich pilnować. Osoby te wracają w
poniedziałki
i opowiadają jak pacjenci zachowywali się i co robili w domu. Dzięki temu oraz spotkaniom
z rodzinami możliwa jest systematyczna praca z nimi.
5) terapeuci pracują w ośrodku od 7:30 do 15 i są wtedy wszyscy, później zmianę przejmują
wychowawcy, którzy również mają nocne dyżury.
Podobieństwa:
1) Papierosy – największy problem ośrodka. Trochę, ale tylko trochę, zdziwiła nas pancerna
szafa zamknięta na kłódkę na łańcuchu, w której przechowywane były papierosy. Były, bo
funkcję papierosowego, który był odpowiedzialny za ich dzielenie zniesiono (nie był w stanie
znieść presji współleczących się) i teraz każdy terapeuta wydaje rano papierosy swoim
podopiecznym indywidualnie.
2) Kawa – nalewana ukradkiem w ilościach większych niż jedna miarka (maksymalnie dwie
kawy dziennie po jednej miarce zaparzonego espresso)
3) „Miłość” – łamanie zasady abstynencji seksualnej i nie przyznawanie się do tego Nie pierwszy
raz okazuje się, że „miłość”, kawa i papierosy to „używki” ośrodka, które niestety często
wygrywają z uczciwością, która podobnie jak w Polsce jest jednym z głównych celów terapii.
4) Plan dnia – wszystko zgodnie z harmonogramem miesięcznym, tygodniowym, dziennym;
5) Terapia indywidualna – każdy terapeuta pracuje indywidualnie z kilkoma pacjentami.
Różnica? Po 3 miesiącach zmienia się terapeutę aby nie wytwarzać zależności od jednej osoby;
6) Grupy i funkcje w ośrodku – podobnie jak u nas pacjenci przejmują odpowiedzialność
za siebie w trakcie leczenia poprzez funkcję oraz udział w grupach. Różnią się one między sobą,
ale cele są podobne.
Podsmowując, uczestniczyliśmy w: spotkaniach porannych, grupach: samopomocowa,
omówienia weekendu, psychoedukacyjna dla osób z podwójną diagnozą, licznych rozmowach
z terapeutami odpowiedzialnymi za prowadzenie poszczególnych zajęć, w tym ze specjalistą
do pracy z osobami z podwójną diagnozą, porannych omówieniach kadry dotyczących tego,
co się dzieje w ośrodku i popołudniowych na zakończenie dnia.

Społeczność Terapeutyczna w Walencji
W czwartek z samego rana przedstawiono nam działanie systemu pracy z osobami
uzależnionymi w regionie Walencji, w szczególności przez Proyecto Hombre. Zadziwił nas
szeroki zakres usług, które oferują. Możliwe są one dzięki licznym pracownikom i
wolontariuszom, którzy tworzą fundament tutejszej działalności. Proyecto Hombre w Walencji
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współpracuje z innymi organizacjami i całość działa jako spójny system. W miejscu którym
byliśmy znajduje się terapia dzienna (Centro de Dia) dla osób które są poza strukturą społeczną,
społeczność terapeutyczna licząca 50 osób, w tym osoby z podwójną diagnozą, ekipa osób
zajmujących się profilaktyką. Jest możliwość również płatnej terapii ambulatoryjnej dla osób,
które są nadal w rolach społecznych i rodzinnych. W placówce działa również mocno
rozbudowany system wolontariacki.
Duże wrażenie na nas zrobił fakt, że regularnie ewaluują program leczenia dzięki czemu
weryfikują i wprowadzają nową metodologię i techniki leczenia. Biorąc pod uwagę leczenie
osób z podwójną diagnozą dzięki zmianom wprowadzonym w 2014 roku (większa
indywidualizacja pracy) liczba osób kończących terapię wzrosła z 15 do 30%.

W trakcie dwóch dni przedstawiono nam kilka prezentacji, braliśmy udział w społeczności
wszystkich pacjentów, skeczu, który pacjenci przygotowują raz w tygodniu, grupach arteterapii,
sektorach pracy, grupach dla osób z podwójną diagnozą, omówieniach pacjentów, poznaliśmy
Centrum de Dia.
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WŁOCHY
We włoskim CEIS staż odbyli: Barbara Tokarska, Małgorzata Paliwoda, Piotr Adamiak,
Przemysław Sajdak
CEIS – Siedziba Główna
Szczegółowe omówienie planu stażu i związanych z nim potrzeb i oczekiwań, informacja
o CEIS, zarys struktury CEIS, historii powstania Aktualni prezydenci to Roberto Mineo i Patrizia
Saraceno. CEIS zmienia swą ofertę zależnie od zapotrzebowania – np. aktualnie przyglądają się
jaką formę pomocy można świadczyć nastoletnim emigrantom i uchodźcom, którzy znaleźli się
w trudnej sytuacji życiowej ( bezdomność – aktualnie został zorganizowany dla nich hostel).
W placówce jest też laboratorium muzyczne, gdzie każdy może przyjść i rozwijać swe
umiejętności muzyczne (lekcje, próby) oraz centrum sportowe. Ośrodek prowadzi odpłatne
i nieodpłatne półkolonie.
CEIS - oddział dzienny.
Beneficjenci projektu przychodzą sami lub skierowani przez przychodnie SERD (przychodnia
dla osób uzależnionych). Powinni mieć skierowanie, co ułatwia określenie sposobu
finansowania usług im świadczonych. SERD jest odpowiedzialny za diagnozę , na postawie
której osobę kwalifikuje się do projektu. Przez 3-4 miesiące sprawdzana jest motywacja osoby
uzależnionej do leczenia, tj. przychodzi codziennie i ma za zadanie utrzymywać abstynencję,
choć złamanie jej nie jest równoznaczne z usunięciem z projektu. Uczestniczy w ergoterapii
i psychoterapii. Osoby na programach substytucyjnych również mogą przychodzić, ale
z docelowym założeniem „zerowania”. W pon, śr, pt maja grupy terapeutyczne, a we
wtorkiartki i czw warsztaty i seminaria tematyczne, np. jak radzić sobie z emocjami. Po 3-4
miesiącach trafiają do kolejnej grupy / fazy zorientowanej na psychoterapię, a potem do
społeczności terapeutycznej. Ośrodek stacjonarny jest zatem III częścią leczenia. Pacjenci mogą
również trafić na program postterapeutyczny, którego zajęcia odbywają się wieczorami,
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bowiem na tym etapie leczenia oczekuje się od nich znalezienia pracy. Na etapie I i II
w poniedziałki odbywa się grupa z opiekunem (profesjonalistą), na której zostaje zaplanuje co
kto ma robić na rzecz placówki przez następny tydzień. Jeśli jakaś osoba w następne dni tyg.
„wypada”, to ma świadomość, że sprawia swej grupie kłopot. Jest to forma zaangażowania
ludzi w miejsce. Funkcjonowanie osoby w grupie pokazuje cechy osobowościowe i obszary
problemowe jednostki. Grupy maja swych liderów, którzy zmieniają plan obowiązków, gdy
ktoś wypadnie lub dojdzie w środku tygodnia. Średni wiek podopiecznych to 35 lat. Dziennie
obsługują 40-45 osób, razem z innymi programami to 110 osób. Ważnym elementem jest praca
z rodzinami. Organizowane są dla nich comiesięczne spotkania, zachęcanie do pracy
z uzależnionym. Rozwiązywane są problemy „tu i teraz”, jako że uznaje się iż na tym etapie
leczenia głębsza praca byłaby szkodliwa (brak gotowości).

Ośrodek w Capanelle
Ośrodek ma 17 ha, posada oddział dla osób z podwójna diagnozą, oddział dla młodzieży,
oddział dla dorosłych, oddział dla emigrantów, świetlicę socjoterapeutyczną. Podwójna
diagnoza – ambulatorium ECO dla osób uzależnionych z psychozami, nerwicami, depresją.
Społeczność Santa Maria – 21 osób. Łączą ich tylko niektóre zajęcia, np. sportowe, artystyczne
(ceramika, taniec, joga, muzyka) czy wspólne posiłki. 1x tyg w ośrodku przyjmuje lekarz
psychiatra. Dużo czasu spędza się z opiekunem, aby wytworzyć relację. Pracują ergoterapią,
arteterapią, psychoterapia indywidualną i grupową. W społeczności jest się 16 -18 m-cy w trzech
etapach: 1 – zawiązanie relacji, 2 – praca skoncentrowana na głębszych problemach, 3 –
przygotowanie do życia poza społecznością. Ważna jest współpraca z rodziną, zwłaszcza
w ECO. W Eco jest więcej psychologów, psychoterapeutów oraz seminaria z psychiatrą. Praca
jest trudna i skomplikowana, do terapii podchodzi się multidyscyplinarnie i eklektycznie.
Mentore (20 miejsc) to świetlica dla nastolatków sprawiających kłopoty – w domu, szkole,
również

używających

narkotyki.

Mają

zajęcia

kulturalne,

artystyczne,

sportowe,

są motywowani do nauki, na miejscu jest biblioteka.

Główna siedziba CEIS
Historia CEIS i przedstawienie filozofii Progetto Uomo, stawiającej człowieka z centrum
(„jestem tu bo jesteś człowiekiem , a nie problemem”). Założyciel CEIS Mario Picchi widział
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wokół siebie ludzi potrzebujących pomocy, więc wyruszył do UK i USA, aby dowiedzieć się jak
im pomagać. Po zaczerpnięciu filozofii daytopu z USA powstała pierwsza społeczność, której
owocem jest San Carlo. We włoskiej wersji położono większy nacisk na pierwszy kontakt,
rodzinę i przygotowanie do powrotu do społeczeństwa. Picchi nie spodobało się zbyt
dyrektywne podejście, próbujące na silę zmieniać ludzi. W CEIS jest bardziej podmiotowo,
a konsekwencje i dociążenia mniej ostre. Programy były dostosowywane do głębokości nałogu
(np. krótkoterminowe, dzienne, dla grup specyficznych, osób z problemami psychiatrycznymi,
z organicznymi uszkodzeniami mózgu, dla osób używających metadon). Nie wszyscy mają
takie same potrzeby. CEIS prowadzi również szkolenia dla kadry ramch CEIS Formazione.
Pomoc osobom żyjącym z HIV/AIDS w CEIS
Historia podobna do sytuacji w Polsce (początkowy strach przed zakażeniem, brak wiedzy,
stereotypy). Podobne problemy z edukacją seksualną jak w Polsce. Zwrócenie uwagi na
klientów prostytutek bardziej niż samych sex- workers. Badania w kierunku HIV wykonywane
są w szpitalach. Od lat 90’ funkcjonują asystenci osób zakażonych, dawniej towarzyszyli
samotnym w umieraniu, teraz w braniu leków i konsultacjach medycznych, unikaniu
marginalizowania - plan pomocy jest dostosowany do osoby, np. pomaga się w relacjach
rodzinnych,

układaniu

życia

po

zakażeniu,

rozwiązaniu

problemów

finansowych,

psychiatrycznych i in. np. z uszkodzeniami organicznymi mózgu, również w przygotowaniu
jedzenia, uporządkowaniu domu, zakupach, spacerach, wyjściu do kina i in. formach spędzania
czasu wolnego.
Praca z rodzinami w CEIS
Praca oparta na pracy wolontariuszy, którzy są szkoleni przez 2 lata. Podopieczni przychodzą
sami lub skierowani z instytucji i stowarzyszeń, a ich problemy dotyczą nie tylko uzależnień.
Na pierwszych kilku spotkaniach definiuje się problem. Następnie prezentuje się ofertę usług
CEIS, uświadamia jak ważna jest rodzina użytkownika narkotyków w procesie leczenia i jaki
wpływ mają relacje między jej członkami. W efekcie członkowie rodziny kierowani są do grup
pomocowych

z

tymi

samymi

problemami,

gdzie

pracują

nad

poprawą

relacji,

odpowiedzialnością, pomocą choremu w zdrowieniu i istotą tej pomocy. Każdy członek rodziny
musi być w innej grupie! Jest to b. ważne. W razie potrzeby organizowane są spotkania rodzinne
i indywidualne. Grupa może liczyć max. 15 osób. Od lat 80’ pomogli 7000 osób. Program jest 3letni. Uczestnicy kończący grupę mogą odbyć szkolenie, aby w przyszłości pomagać osobom
z podobnymi problemami.
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Społeczność San Carlo w Castel Gandolfo
Społeczność terapeutyczna istnieje od końca lat 70’ - pierwsza we Włoszech społeczność
z elementami psychopedagogiki, pracują filozofią daytopu i progetto Uomo. Ze szkoły
amerykańskiej czerpią prace na zachowaniach , a brytyjskiej – na emocjach. Założyciel
społeczności Aron Bridgle ukończył szkołę Tavistock w Londynie (relacje) i założył społeczność,
której głównym problemem nie były same narkotyki, ale problemy prowadzące do ich
używania. Społeczność ma 3 etapy mieszczące się 2 różnych częściach posiadłości. I etap trwa
5-6 m-cy (przyjęcie), z czego przez 1 m-c brak kontaktu z rodziną, za wyjątkiem dzieci, głównie
nastawiony na pracę i funkcje. II etap trwa 8-10 m-cy i nastawiony jest na pracę
psychoterapeutyczną. III etap leczenia trwa pół roku i jest przygotowaniem do funkcjonowania
w społeczeństwie. Ostatni etap był dzielony na pół i do niedawna ostatnia połowa odbywała się
w ambulatorium, ale nastąpiło przeniesienie z przyczyn formalnych. W San Carlo pracuje się
na przyczynach nie objawach oraz na wyrażaniu uczuć. Po 5 miesiącach można starać się
o przepustkę, podopieczny musi przedstawić jej plan, a rodzina musi być na nią przygotowana.
W ośrodku prowadzone są grupy dot. bieżących spraw i dynamiczne. W gr. dynamicznej
pracuje się nad trudnymi uczuciami. Pokazywany jest kierunek zmian, modelowane są
zachowania, pracuje się na relacjach. Ważnym elementem jest psychodrama i socjodrama.
Społeczność tworzy 45 osób w wieku 20-35 lat. Pacjenci mogą brać leki, jeśli tak wymaga
diagnoza. Mogą się leczyć zamiast odbywania kary pozbawienia wolności. Neofici mogą
pracować pomocowo po rocznym szkoleniu.
Villa Santa Francesca Romana (III etap San Carlo)
Etap ten aktualnie tworzy 12 osób, które pracują nad niezależnością ekonomiczną, znalezieniem
pracy, unormowaniem swych relacji rodzinnych, pełnieniem obowiązków domowych. Pacjenci
są tu odpowiedzialni za projekt, jest mniejsza kontrola opiekunów oraz więcej terapii
indywidualnej niż grupowej, która jest nieobowiązkowa. III faza jest efektem i sprawdzianem
dla leczenia w fazach potrzebnych. Podopieczni często mają trudność z odnalezieniem się bez
obowiązków wynikających z funkcjonowania w społeczności. Szukają siebie i swego miejsca
w życiu. Najważniejsze jest wychodzenie poza ośrodek. Często podopieczni borykają się
z brakiem zaufania ze strony rodziny oraz samotnością. Związki wewnątrz grupy nie są dobrze
widziane. Złamanie abstynencji dyskwalifikuje z programu.
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Projekt Cocaine Nova w CEIS
Grupa dla osób uzależnionych od kokainy odbywa się 2x/tyg., a terapia indywidualna zależnie
od potrzeb. Diagnozę wykonuje SERD. Grupa ma charakter półotwarty, sesja trwa 1,5h.
Uczestników jest 8-10, z czego ¾ przychodzi regularnie. Są w wieku 30 – 50 lat. Leczenie trwa
2-3 lata. Jednym z jego elementów jest zyskanie świadomości czy tego typu oferta jest
wystarczająca dla pacjenta czy wymaga on leczenia w społeczności. Pracuje się psychodramą
i psychoanalizą.

Ornella Prete: Psychoprofilaktyka
Psycholog i psychoterapeutka CEIS pracująca z młodzieżą z problemami, głównie z nauką, jeśli
eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi, to przede wszystkim z THC i EX.
Uczestniczyła w budowie systemu profilaktyki CIC w szkołach. System organizował działania
profesjonalistów, nauczycieli i in. pracowników szkoły oraz rodziców i młodzieży, także
w klasach macierzystych, skąd następnie na zajęcia profilaktyczne zgłaszali się uczniowie. Starsi
uczniowie przekazywali umiejętności młodszym. CEIS miał program Gulliver finansowany
przez rząd. Kładziony był nacisk na uczenie kompetencji życiowych: rozwiązywanie
problemów, konstruktywne i krytyczne myślenie, empatię. Aktualnie w szkole wrócono
do nacisku na naukę, a finanse popłynęły w kierunku matek z dziećmi. Nauczyciele nastawieni
są na uczenie, a nie bycie przy uczniach. Uczniom proponuje się wolontarystyczne angażowanie
się w sprawy społeczne.
Citta Della Pieve
Trzy etapy leczenia w społeczności w trzech osobnych budynkach z inną kadrą: 5, 9 i 9 m-cy.
Fazy pełnią funkcje motywacyjną. Można skracać swój pobyt w szczególnych przypadkach, np.
zwolnienia z pracy. Praca terapeutyczna i nad organizacją dnia codziennego. Rogersowskie
podejście do klienta. Czasami grupy z różnych faz mają wspólne seminaria czy kursy
zawodowe (weterynarz, pszczelarz, ogrodnik). Co 2 tyg. odbywa się spotkanie organizacyjne
zespołu i pacjentów. W fazie II są dwie grupy prowadzone przez parę psychoterapeutów. Inne
grupy są samopomocowe, rozmawia się na nich o problemach. Można chodzić na spotkania
indywidualne. Wieczorami spotykają się capo, czyli osoby funkcyjne od każdej części pracy,
którzy rozmawiają o tym co się zadziało i o wkładzie członków grupy w pracę. Osoby z III fazy
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mogą opuszczać ośrodek. Osobodzień w Rzymie finansuje SERD – jest to 50 Euro na pacjenta.
W Mediolanie jest to 90, a na Sycylii – 35. Kadra liczy 12 osób, a najbardziej leczący czynnik to
relacja, także relacje w społeczności.

Adrienne Ciaravino: – uzależnienia behawioralne w CEIS
Osoby leczą się głównie w związku z hazardem, rzadziej z zakupami, Internetem, jedzeniem.
Pacjenci to głównie kobiety powyżej 55 r.ż. grające na automatach, emerytki przegrywające swe
emerytury. Grupa odbywa się 2x/tyg., a do tego spotkania indywidualne co 1 lub 2 tygodnie.
Podobne programy prowadzą 3 placówki. Finansowanie przez gminę Lazio obejmuje 20 m-cy.
Grupy są otwarte do pewnego momentu, uczestniczy w nich ok. 11 osób. Rodzina osób również
przychodzi do CEIS, daje informacje zwrotne o pacjentach, angażuje się w kontrolę ich
zachowań.
Spotkanie w Capanelle z przedstawicielami 4 organizacji: MONAR /praktykanci/, CEIS /Franco
Marinelli, Massimo Caciolo (koondynator społeczności i programów profilkatycznych), Andrea
Pilloni/, Trempoline /Caroline Soudron i Vanessa Tichon/ oraz Assisiaaione Projecto Hombre
/Carla Matros/. Dyskusja o CEIS, porównanie doświadczeń i integracja.

SERD (Servizio Dipendenze)
Publiczny ośrodek służby zdrowia dla osób uzależnionych dla osób dorosłych miedzy 18 a 60
r.ż. Zakres pomocy:
- diagnoza
- detoksykacja/ farmakoterapia ( w tym leczenie metadonem)
- terapia ambulatoryjna (1x na 2 tyg.)
- kierowanie do placówek stacjonarnych
- pomoc socjalna
- współpraca z rodziną
Średni okres korzystania z pomocy: 2 lata, czasem do 4 lat.
Osoba uzależniona może podjąć terapię bez detoksykacji, wtedy ma wprowadzaną
farmakoterapię, co pozwala lepiej jej funkcjonować.

 14

Civitavecchia
Wizyta w ośrodku leczenia dla uzależnionych kobiet z dziećmi oraz osób niepełnoletnich
Civitavecchia. Przebywająca tam młodzież niekoniecznie ma problemy z używaniem środków
psychoaktywnych; są to nastolatki sprawiające ogólne problemy z nauką i zachowaniem
w szkole oraz wychowawcze w domu. Oprowadzenie po obu osobnych częściach placówki
i rozmowa z kadrą i podopiecznymi na temat programu leczenia i pomocy. Oba programy są
długoterminowe.
Ośrodek dla matek z dziećmi COCCINETTA
Realizowany program terapii trwa 2 lata oraz rok postrehabilitacji, do którego przygotowują się
przez miesiąc w innej strukturze po detoksykacji).
W ośrodku przebywa 7 matek z dziećmi, wszystko jest oparte na zaufaniu, nie ma żadnej formy
kontroli, ale pierwsze samodzielne wyjścia są po roku.
Obszary pracy: Ty jako matka, Ty w relacji z dzieckiem, Ty jako osoba uzależniona.
W ośrodku jest jasna struktura dnia (dzieci chodzą do szkoły i przedszkola na zewnątrz), w tym
czasie kobiety pracują w sektorach: sprzątającym, kuchennym, biurowym, opieki nad dziećmi.
Kontakt z ojcem dziecka/rodziną jest możliwy 1x w m-cu, jeśli jest to konstruktywna relacja
(wcześniej jest szczegółowy wywiad).
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BELGIA

We belgijskim Trempoline staż odbyli: Michał Budniakiewicz, Tomasz Wadlewski, Rafał
Rzońca, Dariusz Bełdowski

Trempoline Charleroi
Profilaktyka- zapoznanie się z programami profilaktycznymi prowadzonymi na terenie Belgiiomówienie poszczególnych etapów prac, scenariuszy spotkań. Naszą uwagę przykuł program
„Boys and Girls” oraz „Unplagged” które prowadzone są w ramach zajęć z uczniami i mają
rozwijać ich postawy oraz wiedzę na temat emocji, uczuć.
Spotkanie z neofitą ośrodka- przedstawił nam dokładnie poszczególne etapy terapii, narzędzia
jakimi pracuje miejscowa społeczność. Opowiedział o trudnościach jakie spotkały go podczas
pobytu i jak aktualnie funkcjonuje w programie readaptacyjnym.
Spotkanie z koordynatorem programu WAB- sieci programów związanych z pomocą osobom
uzależnionym. Działa ona w całej francuskojęzycznej części Belgii i ma za zadanie usprawnić
pomoc osobą uzależnionym- dzięki temu programowi można dopasować program
do przypadku. Raz w miesiącu odbywają się spotkania przedstawicieli każdej z 20 instytucji
i omawiane są poszczególne zgłoszenia i zostaje przygotowana oferta dla klienta.
Spotkanie z nauczycielem, który prowadzi zajęcia wyrównawcze dla rezydentów społeczności.
Spotkania odbywają się co tydzień, w pierwszej fazie pobytu. Mają na celu sprawdzenie
posiadanej wiedzy i umiejętności. W razie potrzeby udzielana jest pomoc w zakresie pisania
CV, listu motywacyjnego i innych pism urzędowych.
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Le Comptoir
Spotkanie z przedstawicielem programu „Le Comptoir”- placówka zajmująca się redukcją
szkód. Zostały nam objaśnione sposoby działania i prowadzonej pomocy. Jest tu prowadzona
wymiana igieł, konsultacja lekarska, osoby uzależnione mogą również dostać ciepłą odzież
i ogrzać się przy kubku kawy czy herbaty.
Quai Jeunes
Spotkanie z zespołem „Quai Jeunes”- placówki przeznaczonej dla młodocianych
użytkowników narkotyków. Przedstawiony nam został prowadzony tutaj program pracy z
młodymi. Dotyczy on nieletnich oraz ich rodzin. Spotkania prowadzone są najpierw w grupie
dla młodzieży, a później, mniej więcej raz w tygodniu indywidualne spotkania z rodziną.
Mogliśmy spędzić trochę czasu z uczestnikami programu. Możliwość korzystania z niego jest
dla nich alternatywą na spędzanie wolnego czasu.
Terapia Rodzin
Spotkanie z terapeutą rodzin w Trempoline- omówienie sposobów prowadzenia spotkań
i metod pracy w oparciu o teorię i praktykę. Głównie praca dotyczy relacji z rodziną w trakcie
programu wychodzenia z uzależnienia. Spotkania odbywają się w zależności od potrzeby,
głównie raz w tygodniu. Tu bardzo ważny jest aspekt pracy z rodziną, ponieważ pracownicy
wychodzą z założenia, że rodzina jest bardzo ważnym elementem terapii i poprawa relacji
wpływa na lepszy jej przebieg.
Welcome Phase
Oprowadzenie po domu „Welcome Phase”- jest to miejsce , gdzie nowo przybyli rezydenci
ośrodka Trempoline w Chatelet spędzają mniej więcej pierwsze 8 tygodni pobytu. Jest to miejsce
gdzie zostają wdrożeni w zasady funkcjonowania społeczności, uczestniczą w spotkaniach
porannych i innych aktywnościach. Bardzo ważne jest, aby w tej pierwszej fazie nauczyli się
wyrażać swoje emocje.
FUNOC
Spotkanie z zespołem FUNOC- tutaj prowadzona jest pomoc socjalna dla dorosłych.
Jest to drugi krok wsparcia dla imigrantów i bezrobotnych- można tu skorzystać z kilku
programów pomocowych. Można skorzystać ze szkoły, gdzie możliwe jest uzupełnienie

 17

wykształcenia lub nauka języka francuskiego zupełnie od podstaw. Dla osób szukających pracy
możliwe jest zorganizowanie szkoleń zawodowych, które mogą trwać odpowiednio od 6 do 18
miesięcy.

ASBL TRANSIT
Spotkanie z zespołem ASBL TRANSIT w Brukselii- tutaj prowadzone jest centrum dla aktywnie
uzależnionych. Praca tutaj odbywa się na kilku płaszczyznach. Prowadzona jest wymiana igieł
i szeroko pojęty program redukcji szkód. Ponadto niektórzy z uczestników programu mogą
zostać tutaj na ok. 14 dni na krótkoterminowy program, mają wtedy gdzie mieszkać i każdy z
nich ma swoje miejsce do pobytu. Niektórzy mogą się ubiegać o miejsca w przygotowanych
mieszkaniach w kilkumiesięcznym programie, aby przygotować ich do życia na własną rękę.
Jest to o tyle atrakcyjne rozwiązanie, ponieważ ceny wynajmu w porównaniu z normalnymi
cenami w Brukseli są dużo niższe.
Młodzież
Spotkanie z zespołem prowadzącym zajęcia w szkole zawodowej z młodzieżą- wspierają
w rzucaniu palenia marihuany i papierosów. Opowiadali o intensywności pracy i o tym,
że najważniejszy jest dobry kontakt z młodymi, aby móc wesprzeć ich w zmianie.
Redukcja Szkód
Carolo Rue- uczestniczenie w programie redukcji szkód, omówienie działania. Później
uczestniczyliśmy w street workingu- poznaliśmy zasady pracy, trudności jakie spotykają street
workerów. Był to dla nas najbardziej emocjonujący moment stażu. Skala problemu była dla nas
dużym zaskoczeniem. Każdego dnia, od poniedziałku do piątku, pracownicy dwukrotnie
(ok. godziny 9 i 14) wychodzą na ulice, chodzą po opuszczonych budynkach i znanych im
miejscach spotkań aktywnych użytkowników narkotyków. Wymieniają im igły i przyrządy do
zażywania, pytają o samopoczucie, pomagają. Nie zachęcają oni do terapii, ze względu na to, że
próba ingerencji w styl życia mogłaby zepsuć kontakt, budowany niekiedy przez długie
miesiące.
Kangaroo House
Spotkanie w Kangaroo House- program dla uzależnionych matek z dziećmi. Zostaliśmy
oprowadzeni po domu i zapoznani z przebiegiem dnia. W ciągu dnia dziećmi zajmuje
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się opiekunka lub przebywają one w żłobku/ przedszkolu, dzięki temu mamy mogą
uczestniczyć w życiu społeczności z pozostałymi mieszkańcami ośrodka.
Spotkanie z superwizorem społeczności terapeutycznej- omówienie działania programu,
rozmowa na temat podstaw teoretycznych jej działania. W dalszej części rozmowy na
przykładzie wydarzeń z poprzedniego tygodnia Domenico wytłumaczył nam podejmowane
kroki i sposoby pracy, najpierw tłumacząc jakie kroki podjęto, a później- dlaczego.

Phenix Namur
Phenix w Namur- spotkanie w dziennym centrum pomocy uzależnionym „Phenix”. Jest to
ośrodek, w którym uczestnicy programu mogą spędzić dzień do godziny mniej więcej 16.
Zajęcia zaczynają się od 9. Mogą tutaj znaleźć odpowiednią pomoc socjalną i wsparcie przy
załatwianiu różnych kwestii prawnych. Ponadto w ciągu dnia mają spotkania dotyczące emocji
i relacji międzyludzkich. Dodatkowo prowadzona jest tutaj praca i wiele elementów
zaczerpniętych zostało z modelu społeczności terapeutycznej.
W tym samym miejscu od mniej więcej roku wdrażany jest program pracy z młodzieżą i ich
rodzinami. Na razie jest to program spotkań indywidualnych, ale w przyszłości planowane jest
otwarcie odpowiedniego programu dla młodzieży o podobnym sposobie działania jak dzienne
centrum „Phenix”.
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CZECHY
W czeskiej Magdalenie staż odbyli: Anna Łydka, Tomasz Hormański, Krzysztof Krupnik,
Adam Dejewski
Ośrodek Magdalena Mnisek pod Brdy
Udział w porannej odprawie (grupa z podwójna diagnozą; omówienie wydarzeń które miały
miejsce podczas weekendu, plany na dany dzień i rozpoczęcie pracy przez pacjentów;
Udział w społeczności porannej; zaprezentowanie przez pacjentów swojego aktualnego
samopoczucia poprzez wybranie figurki/ maskotki. Ekspozycja siebie poprzez wybraną postać.
Jak czuję się dzisiejszego dnia? Jak czuję się w grupie? itp.;
Oprowadzenie po terenie ośrodka przez jednego z pacjentów. Na terenie zauważamy bunkry
które obecnie dostosowane są do użytku, a jeden z nich służy jako teatr, w którym odbywają się
przedstawienia. W sztukach wystawianych na deskach teatru aktorami są pacjenci
profesjonalnie przygotowani do ról.
Ośrodek posiada własną stolarnię specjalistycznie zaopatrzoną, w której pacjenci pod okiem
terapeutów zajęciowych wykonują meble i inne potrzebne elementy z drewna. Na terenie
znajdują się obejścia dla zwierząt hodowlanych, krów, świń, kóz i owiec. Teren pomimo
rozległych rozmiarów jest schludny i zadbany;
Zapoznanie z programem placówki przez kierownika Pavla Hanzel, dokumenty są bardzo
czytelne, program opracowany przejrzyści- byliśmy pod jego dużym wrażeniem;
Udział w społeczności głównej - o randze wydarzenia świadczyła obecność wszystkich
terapeutów oraz galowy strój wszystkich zgromadzonych. Podczas spotkania wnoszone są
prośby o zmiany statusów, a pacjenci aspirujący do wyższego stażu mają do zaprezentowania
zadania. Podczas całego wydarzenia można odczuć silną tożsamość grupy, spójność
i zaangażowanie. W zadaniach które są demonstrowane przy okazji przejścia na wyższy etap
terapii pojawiają się elementy symboliczne jak szklany słój i zamykanie w nim swoich
traumatycznych, toksycznych wspomnień;
Zakończenie dnia wspólną uroczystą kolacją.
Ośrodek Magdalena Mnisek pod Brdy c.d
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Uczestniczyliśmy w zebraniu porannym z terapeutami i terapeutami zajęciowymi, omówione
zostały aktualne sprawy pacjentów ich zaangażowanie w zadania, które były im powierzone.
Pod koniec spotkania zapraszany jest przedstawiciel domu-prezes, który przedstawia plan na
dzień i prace do wykonania;
-bierzemy udział w społeczności porannej prowadzonej przez terapeutę Franciszka;
-rozmawiamy z terapeutami, wymieniamy się doświadczeniami w pracy z osobami
uzależnionymi. Dostrzegamy sporo podobieństw co do funkcjonowania naszych ośrodków;
-angażujemy się w codzienne życie ośrodka;
Ośrodek Magdalena Mnisek pod Brdy c.d.
-spotkanie poranne z grupą Markety Dolejsi (opiekuna stażu w Magdalenia) – program CHRPA
(osoby uzależnione z podwójną diagnozą)
-Marketa przedstawia nam działania które są realizowane w obrębie ośrodka, pracę z klientem
na ulicach, w poradniach w ośrodku jak i po zakończonej terapii. Ważnym elementem jest praca
z rodziną i cykliczne spotkania rodzin. Podczas tych zjazdów rodziny pracują wspólnie na
terenie ośrodka wykonując codzienne obowiązki należące do pacjentów. Odbywają się grupy
rodzin . Czas ten jest zwieńczony miłym akcentem jak przedstawienie teatralne, grillowanie itp.
-wspólnie z pacjentami spędzamy czas w pracy poznając ich codzienne obowiązki związane z
oporządzaniem zwierząt i pracami na terenie:

Benesov
Odwiedzamy centrum odwykowe w Benesovie zajmujące się położony w odległości 60 km od
Pragi. Placówka umożliwia doraźną pomoc osobom uzależnionym w postaci ciepłego posiłku,
miejsca do odświeżenia się czy skorzystania z pralki. Potrzebujący mogą spędzić czas
w ciepłym, bezpiecznym miejscu, porozmawiać o problemach czy zasięgnąć poradnictwa;
-zapoznajemy się z anonimową dokumentacją klientów która realizowana jest w obrębie
placówki;
-wyruszamy na ulice Benesova z Dominiką i Sandrą gdzie chodzimy do miejsc najczęściej
odwiedzanych przez osoby uzależnione by wymienić lub dać sterylne strzykawki osobom
zażywającym środki psychoaktywne dożylnie. W Czechach jest to nadal palący problem.
Dziewczyny opowiadają nam o swoich doświadczeniach w tej pracy i swoim wielkim
zaangażowaniu, poznajemy codzienne trudy i radości związane z działalnością na ulicach
Benesova;
Magdalena, Mnisek pod Brdy
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Bierzemy udział w przedstawieniu teatralnym społeczności terapeutycznej ośrodka Magdalena
organizowanym w pobliskiej miejscowości Mnisek pod Brdy z udziałem lokalnej społeczności
i rodzin pacjentów;
Prezentowany jest wernisaż prac zaprzyjaźnionej z ośrodkiem artystki;
Beroun
Wyjeżdżamy do małego miasteczka Beroun gdzie znajduje się poradnia terapii uzależnień
i prowadzone są działania minimalizujące zagrożenia dla zdrowia i niepożądanych społecznych
zachowań osób uzależnionych;
- kadra zapoznaje nas ze specyfiką swojej działalności, programem i prowadzoną
dokumentacją;
- wyruszamy na ulicę Beroun w celu rozdawania i wymiany strzykawek, środków
odkażających, prezerwatyw oraz udzielenia wsparcia i poradnictwa;
Praga
Wizyta w poradni w Pradze gdzie odbywają się terapie indywidualne z pacjentem, praca
w grupach oraz z rodzinami osób uzależnionych;
-plan pracy z osobą uzależnioną bądź narażoną na uzależnienie w różnych etapach: od pracy
na ulicach i profilaktyki poprzez poradnie, terapię w ośrodku stacjonarnym do pracy
w hostelach i pracy na nawrotach z klientami po terapii;
-usystematyzowanie zdobytej wiedzy i odnalezienie elementów zbieżnych i różnic w naszej
pracy;
-uczestniczymy w codziennym życiu poradni w Pradze;
Praga c.d
- spotkanie w poradni w Pradze
- bierzemy udział w szkoleniu z nauczycielami dotyczącego profilaktyki w miejscowości Tyn
nad Vitavou
- nabywamy wiedzę odnośnie systemu edukacji w Czechach, problemów związanych z pracą
pedagoga i zagrożenia jakich mogą doświadczyć młodzi ludzie;
- scenariusze prowadzenia zajęć w interpretacji nauczycieli uczestniczących w szkoleniu:
- szersze omówienie działań profilaktycznych na terenie Czech wdrażane przez stowarzyszenie
Magdalena:
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Benesov
- wizyta w Benesovie w klubie Mezi Cas- świetlicy środowiskowej prowadzonej przez
Stowarzyszenie Magdalena:
- omówienie programu skierowanego do dzieci od lat 8 do 26 roku życia:
- działania i akcje prowadzone przez klub skierowane do społeczności lokalnej:
- zajęcia z przybyłymi do klubu osobami , dowiadujemy się jakie wiadomości mają dzieci
dotyczące Polski, co chciałyby wiedzieć, wspólnie spędzamy wolny czas przy grach i zabawach:
Praga
- spotkanie w poradni uzależnień w Pradze
- podsumowanie dwutygodniowego stażu z prowadzącą Marketą Dolejsi – opiekunką stażu
o specyficznym profilu działań;

Więcej szczegółów dotyczących działań zrealizowanych przez uczestników projektu podczas
zagranicznych staży można znaleźć na blogu: https://ekspedycjamonar.wordpress.com/

Raport został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Raport odzwierciedla jedynie
stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu. Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość
merytoryczną.
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