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Pomagać jak najlepiej
- Żeby mniej liczyły się pieniądze, a bardziej skuteczność działań – takie między innymi ma-
rzenie mają członkowie stowarzyszenia zajmującego się pomocą osobom uzależnionym z 
Gorzowa Wielkopolskiego. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Uzależnionym „Przełom” powstało w 
2002 roku. Jego twórcami i członkami 
są głównie terapeuci, pedagodzy, zaj-
mujący się leczeniem uzależnień przy 
Ośrodku Terapeutycznym „Szansa” w 
Gorzowie Wielkopolskim. – Stowa-
rzyszenie powstało, aby uzupełniać 
działania ośrodka, wzbogacać jego 
ofertę poprzez podejmowanie takich 
przedsięwzięć, których nie może ro-
bić ośrodek, będący niepublicznym 
zakładem opieki zdrowotnej – mówi 
Mariusz Krawczyk, prezes stowarzy-
szenia. - Placówka służby zdrowia 
zajmuje się terapią osób uzależnio-
nych w oparciu o kontrakt z NFZ. 
Stowarzyszenie natomiast głównie 
koncentruje się na oferowaniu usług 
niezakontraktowanych przez NFZ, 
np. skierowanych do rodzin osób 
uzależnionych, dzieci, dorosłych 
dzieci alkoholików, a  także na dzia-
łaniach pro0 laktycznych – wyjaśnia 
Joanna Wieloch, członek Zarządu 
organizacji. – Z naszymi działania-
mi wychodzimy poza placówkę, z 
którą współpracujemy, do szkół, do 
młodzieży akademickiej. Dotychczas 
opieraliśmy się na dotacjach przeka-
zywanych przez Urząd Miasta, Urząd 
Wojewódzki i Marszałkowski. Reali-
zowaliśmy również projekt wspólnie 
z Komendą Miejską Policji, PWSZ w 
Gorzowie, skierowany do studentów, 
a 0 nansowany przez Krajowe Biuro 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii – 
opowiada J. Wieloch. 

Skład Zarządu uzupełnia Barbara 
Bułka. Stowarzyszenie łącznie liczy 
około dwudziestu członków. Jak przy-
znają jego twórcy, nie korzystają z po-
mocy wolontariuszy, gdyż na razie nie 
ma takiej potrzeby. – Nasza działalność 
wymaga specjalistycznych umiejętno-
ści, do prowadzenia działań terapeu-
tycznych konieczne są odpowiednie 
kwali0 kacje – uważa M. Krawczyk.

Izba inaczej

Od 1 lipca 2010 roku stowarzy-
szenie prowadzi placówkę pełniącą 
zadania izby wytrzeźwień, pod na-
zwą Ambulatorium Kontrolowanego 
Trzeźwienia. – Zostaliśmy zaproszeni 
przez Urząd Miejski do przystąpienia 
do konkursu ofert na realizację tego 
zadania. Przedstawiliśmy urzędni-
kom naszą wizję prowadzenia tej 
placówki i konkurs ten wygraliśmy 
– opowiada J. Wieloch. – Zapropo-
nowaliśmy, aby osobom, które tra0 ają 
do izby, pomóc nie tylko w wytrzeź-
wieniu, ale również zmotywować ich 
do podjęcia leczenia, uzupełnić ofertę 
tradycyjnej placówki o działania tera-
peutyczne. W ambulatorium działa 

Punkt Konsultacyjny, którego zada-
niem jest motywowanie wszystkich 
pacjentów opuszczających placówkę 
do podjęcia leczenia. Kierujemy ich 
na oddział psychiatryczny, gdyż na 
razie nie mamy własnego oddziału 
detoksykacji – wyjaśnia J. Wieloch. 
– Wcześniej izba wytrzeźwień była 
placówką oderwaną od realiów, dzia-
łającą osobno, niezależnie od systemu 
pomocy osobom uzależnionym. Nam 
chodziło o to, by stała się ona jego 
częścią, by oferowana pomoc była 
kompleksowa – mówi M. Krawczyk. 
– Chcieliśmy pokazywać tra0 ają-
cym do niej osobom drogę wyjścia z 
problemu. Wielu z nich jest uzależ-
nionych od alkoholu. Wielu z tych, 
którzy tra0 ali do izby, byli w „ciągu” 
alkoholowym i po wyjściu pili nadal 
– dodaje J. Wieloch. Poza meryto-
rycznymi, placówka przeszła również 
wiele zmian administracyjnych. 

Czy widać już pozytywne efekty, 
spowodowane zmianą nastawienia 
do pacjentów dawnej izby? - Jako 
terapeuci w ośrodku widzimy, że 
więcej osób z ambulatorium tra0 a do 
leczenia, rozpoczyna terapię. Już ład-
nych parę lat prowadzimy ośrodek i 
do tej pory były to przypadki spo-
radyczne, teraz zdarza się to coraz 
częściej – odpowiada M. Krawczyk.

Przekazanie zadania stowarzy-
szeniu opłaciło się miastu również z 

0 nansowego punktu widzenia. – Za-
łożenie miasta było takie, że chcie-
liby tę placówkę prowadzić taniej. 
Obecnie zadanie jest prowadzone, 
mogę powiedzieć, aż makabrycznie 
tanio. Bylibyśmy szczęśliwi, gdyby 
dali nam tyle środków, ile wcześniej 
przeznaczali na ten cel – mówi M. 
Krawczyk.

- Boli nas to, że przez niektórych 
radnych jesteśmy ciągle postrzegani 
przez pryzmat pieniędzy, nie zauwa-
ża się merytorycznych zmian, jakie 
zostały wprowadzone w działaniu 
dawnej izby wytrzeźwień, że zadanie 
jest lepiej prowadzone, z zupełnie 
innym efektem. Niektórym wszyst-
ko przesłaniają pieniądze. Koncen-
trują się na tym, że ma być jak naj-
taniej – mówi J. Wieloch. Zaznacza, 
że urzędnicy miejscy generalnie są 
chętni do współpracy, jednak część 
radnych nie jest zbyt przychylna 
dotowaniu zadań związanych z oso-
bami uzależnionymi. Dlatego stowa-
rzyszenie ma w planach pozyskiwa-
nie również środków z innych źródeł 
na swoją działalność, zamierza sięgać 
po fundusze unijne. 

Kompleksowa pomoc

Było to główną motywacją do 
zgłoszenia się do doradztwa kom-
pleksowego w projekcie „Podaj Da-

lej”. – Nie mamy żadnego doświad-
czenia w staraniu się o pieniądze z 
Unii Europejskiej. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że pomimo już tro-
chę funkcjonujemy na rynku, nasze 
działania są dość ubogie, korzystali-
śmy do tej pory głównie ze znanych 
nam źródeł. Zdajemy sobie sprawę, 
że niewiele wiemy i chcemy uzy-
skać pomoc, podpowiedzi – mówi 
J. Wieloch. Doradcą stowarzyszenia 
jest Honorata Ruban  – Spotkaliśmy 
się już z doradcą, mamy wyznaczone 
„zadanie domowe” i wyznaczone na-
stępny termin – mówi M. Krawczyk. 

Największym marzeniem człon-
ków stowarzyszenia jest utworzenie 
centrum pomocy osobom uzależnio-
nym, oferującego kompleksową po-
moc. – Zawarliśmy nasze marzenia 
w ofercie, którą złożyliśmy prezyden-
towi miasta. Chcielibyśmy pozyskać 
lokal, w którym mieściłyby się różne 
jednostki, takie jak ośrodek terapii, 
stowarzyszenie oraz oddział przery-
wania ciągu alkoholowego, oddział 
detoksykacji, ambulatorium - które 
już prowadzimy, jak również całodo-
bowy oddział terapii uzależnień, ho-
stel, kilka dodatkowych poradni dla 
ludzi uzależnionych nie od środków 
chemicznych, ale od zachowań, dzia-
łań kompulsywnych. Mieliśmy po-
mysł na poradnię psychologiczną, po-
radnię zdrowia psychicznego, a także 
poszerzenie działań pro0 laktycznych. 
Do tej pory kierowaliśmy je głownie 
do szkół i uczelni, a chcielibyśmy 
również tra0 ć do zakładów pracy, 
z pomocą skierowaną na przykład 
do osób uzależnionych od nikotyny. 
Naszym wielkim marzeniem byłoby, 
gdyby ktoś zechciał pomóc nam w re-
alizacji tej koncepcji. Żeby obie strony 
nie były tyko skupione na środkach, 
na tym ile to będzie kosztować, a na 
tym, komu można pomóc – mówi J. 
Wieloch. – Stowarzyszenie nie dys-
ponuje środkami pozwalającymi na 
kupowanie, wyposażanie budynków. 
Nie jesteśmy inwestorami. Niestety, 
na naszą ofertę miasto nie przedsta-
wiło żadnej odpowiedzi, czujemy się 
trochę pozostawieni sami sobie – do-
powiada M. Krawczyk. 

Magistrat widzi zmiany

- Funkcjonująca na terenie miasta 
Izba Wytrzeźwień nie realizowała 
zadań z zakresu pomocy i wspar-
cia osób nadużywających alkoholu 
i ich rodzin. Powstanie nowej pla-
cówki, prowadzonej przez orga-
nizację pozarządową, umożliwiło 
realizację zadań dotychczasowej 
izby w znacznie szerszym zakresie 
– przyznaje Anna Zaleska, rzecz-
nik prasowy gorzowskiego Urzędu 
Miejskiego. 

Rzeczniczka wyjaśnia, iż współ-
praca miasta z trzecim sektorem 
opiera się na „Programie Współ-
pracy Miasta Gorzowa Wlkp. z 
organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami”, uchwala-
nym corocznie przez Radę Miasta. 
Projekt programu przygotowy-
wany jest wspólnie przez przed-
stawicieli samorządu i NGO, 
poddany szerokim konsultacjom 
z wszystkimi zainteresowanymi 
organizacjami. Współpraca 0 -
nansowa opiera się na zlecaniu 
zadań – czego przykładem jest 
funkcjonowanie ambulatorium, 
a poza0 nansowa polega m.in. na 
wynajmowaniu lokali na preferen-
cyjnych warunkach, obejmowaniu 
patronatem różnych inicjatyw, 
promowanie działalności na miej-
skich stronach internetowych i w 
biuletynach. - Wiele gorzowskich 
organizacji chętnie współpracuje z 
miastem, proponują nowe rozwią-
zania, wykazują się aktywnością i 
inwencją. Brakuje jednak współ-
pracy pomiędzy nimi samymi. 
Organizacje niechętnie  realizują 
projekty partnerskie – uważa A. 
Zaleska.

W I połowie 2011 roku prezydent 
Gorzowa ogłosił otwarty konkurs 
ofert na realizację zadania publicz-
nego, polegającego na prowadzeniu 
schroniska dla bezdomnych kobiet. 
Na konkurs nie wpłynęła żadna 
oferta. - Planujemy przekazać to 
zadanie organizacji pozarządowej – 
zapowiada rzeczniczka.  

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Jak zerwać z nałogiem – w tym właśnie pomagają specjaliści, działający rów-

nież w organizacji pozarządowej.

Punkt Konsultacyjny – drzwi szeroko otwarte dla wszystkich, którzy chcą sko-

rzystać z porady i dowiedzieć się, jak podjąć walkę z nałogiem. 
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