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OD REDAKCJI

Co w numerze?

Szanowni Czytelnicy i Sympatycy czasopisma! Oddajemy

 Z cyklu o problemach społecznych

w Wasze ręce pierwszy w tym roku numer czasopisma. Zdajemy

Chorzowa O uzależnieniu od

sobie sprawę, że bez Was nasz kwartalnik nie miałby racji bytu.

narkotyków i dopalaczy oraz

Dziękujemy za wszelkie dowody życzliwości!
W niniejszym numerze zamieszczono wiele istotnych tematów,
takich jak problem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.
Opublikowano rozmowę ze specjalistami ds. terapii uzależnień,
a także zaprezentowano wykaz wybranych instytucji
pomocowych niosących wsparcie m.in. osobom uzależnionym od
środków psychoaktywnych.
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Chcemy zaprosić Was, Drodzy Czytelnicy do publikowania na
łamach naszego czasopisma, gdzie przez kolejny rok nie
zabraknie ważnych tematów poświęconych różnorodnym
problemom społecznym, ciekawych wywiadów ze specjalistami
czy prezentacji instytucji pomocowych.
Zachęcamy do przesyłania swoich artykułów związanych
z problemami miasta Chorzów i innych na nasz adres mailowy:
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pomocowych Ośrodek Psychoterapii
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cps@opschorzow.pl. Życzymy owocnej lektury!
Zespół Centrum Pracy Socjalnej

„Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał…”
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy przyjmijcie od nas najserdeczniejsze
życzenia. Niech świąteczny czas będzie pełen radości, miłości
i ciepła domowego ogniska. Niech inspiruje do czynienia dobra
i odkrywania, że można więcej ….
Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie
oraz Redakcja czasopisma Chorzowskie Socialia

Z cyklu o problemach społecznych Chorzowa
____________________________________________________________
O uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy oraz pomocy osobom uzależnionym
Problem narkotyków i nowych substancji uzależniających (dopalaczy) staje się coraz poważniejszym
wyzwaniem społecznym, medycznym, ekonomicznym i prawnym. Według najnowszych badań nowe
narkotyki mogą stanowić już 10% rynku substancji odurzających, a ich odbiorcami są szczególnie ludzie
młodzi. Nowe narkotyki są najsilniejszymi substancjami odurzającymi dostępnymi w historii - niektóre
z nich dysponują potencjałem śmiertelnego zatrucia lub głębokich uszkodzeń ośrodkowego układu
nerwowego. Sprzedaż dopalaczy jest coraz szerzej eksponowana w Internecie, co utrudnia kontrolę rynku
oraz zwiększa ryzyko kontaktu z nimi, czyniąc z nich jedno z najpoważniejszych zagrożeń współczesnego
świata.
Zdarza się, że ludzie sięgają po substancje takie jak narkotyki czy dopalacze w celu odurzania się.
Powodów, dla których to robią, jest wiele, do głównych należą: chęć poszukiwania nowych doznań, potrzeba
zrelaksowania się, wyłączenia się z monotonii codziennego życia, czy potrzeba zwiększenia swoich
możliwości (np. w sporcie lub w pracy zawodowej). Substancje te mają różny skład chemiczny i ich
działanie na psychikę jest rozmaite, np. jedne pobudzają, inne spowalniają, a jeszcze inne wywołują
halucynacje.
Większość osób, która kiedykolwiek użyła takich substancji, zrobiła to w formie eksperymentu raz lub
kilka razy w ciągu całego życia. U części z nich takie próby przeradzają się w regularne używanie, a nawet
w uzależnienie. Skutki tego mogą być bardzo poważne i prowadzić m.in. do utraty pracy, zepsucia relacji
z bliskimi, pogorszenia stanu zdrowia czy nawet być przyczyną śmierci. Sygnały, które mogą świadczyć
o uzależnieniu od narkotyków czy dopalaczy:
 utrata kontroli nad przyjmowaniem substancji, tzn. częstością i ilością używanych środków,
 utrata zainteresowania dotychczasowymi aktywnościami i niewywiązywanie się z codziennych
obowiązków (np. częste nieobecności w pracy, zaniedbywanie obowiązków domowych, członków
rodziny),
 zwiększenie tolerancji, które oznacza, że aby uzyskać taki sam efekt działania narkotyku, trzeba
przyjąć większą jego dawkę,
 tzw. głód narkotyczny, czyli niezwykle silne pragnienie zażycia narkotyku, któremu towarzyszy złe
samopoczucie fizyczne (np. drżenie mięśni, silne pocenie się, nerwowość, bezsenność), jeśli z jakiegoś
powodu nie można go przyjąć,
 przyjmowanie narkotyków mimo pogarszającego się stanu zdrowia, sytuacji w pracy zawodowej
i życiu osobistym.
Jest wiele różnych placówek i ośrodków niosącym pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym.
Zasadnicze znaczenie ma psychoterapia. Jej celem jest m.in. przekazanie pacjentowi wiedzy na temat
mechanizmów, które sprawiają, że ludzie biorą narkotyki i trudno im z tego zrezygnować. Pomaga im też
skuteczniej radzić sobie ze stresem, dostrzegać nie tylko swoje wady, ale i zalety, lepiej czuć się wśród ludzi,
mieć z nimi dobre relacje, odczuwać chęć do działania czy kontrolować swoje postępowanie. Tym samym
ułatwia uwolnienie się od uzależnienia.
Nadużywanie substancji psychoaktywnych przez jednego z członków rodziny destabilizuje
funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych
i dzieci. Narastanie problemu uzależnienia skłania pozostałych członków rodziny do szukania sposobów
pozwalających im przetrwać w sytuacji permanentnego stresu, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji,
niemożności zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych, a czasami również biologicznych.
Osoba uzależniona z biegiem czasu coraz silniej koncentruje się na nałogu, wycofuje się z pełnienia ról

społecznych, a czasem nawet przestaje interesować się swoimi bliskimi. Wymaga opieki i obsługi.
Konsekwencją życia z osobą uzależnioną może być współuzależnienie.
Można powiedzieć, że współuzależnienie to forma przystosowania się do tego, co niszczy, to sposób,
w jaki funkcjonują osoby żyjące z osobą uzależnioną. Współuzależnienie całościowo ogarnia osoby
współuzależnione i utrudnia im normalne, zdrowe i satysfakcjonujące życie. Zachowanie osób
współuzależnionych objawia się:
 ciągłą koncentracją myśli, uczuć i zachowań wokół „brania” drugiej osoby,
 poczuciem konieczności bezustannego kontrolowania „brania” przez drugą osobę,
 ochranianiem uzależnionego, czyli „kryciem go”,
 poczuciem współwiny i negowaniem własnej wartości,
 huśtawką emocjonalną, która towarzyszy osobom współuzależnionym.
Zachowania te niestety wzmagają chorobę. Zwalnianie narkomana z odpowiedzialności za skutki
brania, tuszowanie spraw, kłamstwa w celu osłonienia go wzmacniają bezkarność i z pewnością nie
motywują do podjęcia leczenia. Często jednak osoby współuzależnione zachowują się tak, ponieważ nie
widzą innego sposobu lub myślą, że w ten sposób uda im się odciągnąć narkomana od brania. Nic bardziej
błędnego!
To zachowania, które pomagają w utrzymywaniu się choroby i oddalają podjęcie decyzji o leczeniu.
Należy zdobyć jak najwięcej wiedzy o uzależnieniu i sposobach leczenia tej choroby, to pomoże nie ulegać
wymówkom i obietnicom uzależnionego. Trzeba nauczyć się bronić, szukać oparcia i korzystać z pomocy,
co osobie uzależnionej jak i współuzależnionej może pomóc w powrocie do zdrowia.
Poszukaj grup wsparcia, zgłoś się do poradni, porozmawiaj z kimś, o kim wiesz, że miał podobny
problem. Żadna sytuacja trudna nie jest sytuacją bez wyjścia!
Wybrane Ośrodki oferujące pomoc osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych działające na
terenie Chorzowa i w okolicznych miastach
Lp.
1.
2.

5.
6.

Nazwa podmiotu
Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień
Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny - Punkt konsultacyjny
ds. narkomanii
Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek dla Młodzieży
Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych
i Współuzależnień SPZOZ Szpitala Specjalistycznego
Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

7.

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom

3.
4.

Adres
ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
ul. Omańkowskiej 1, 41-500 Chorzów
ul. Pudlerska 22, 41-500 Chorzów
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze
al. Młodych 16, 41-106 Siemianowice
Śląskie
pl. Św. Jana 31a, 41-503 Chorzów

Źródło: Opracowanie własne.

____________________________________________________________
Z cyklu rozmowa z …
____________________________________________________________
Rozmowa z terapeutkami ds. uzależnień Panią: Iwoną Hildebrandt, Beatą Goluch i Adrianną Wieczorek pracownikami Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień w Chorzowie.
Co powoduje, że osoby sięgają po środki psychoaktywne?
Głównymi powodami zażywania tego typu środków są: ciekawość, presja grupy rówieśniczej czy ucieczka od
rzeczywistości, problemów czy złego samopoczucia.
W jaki sposób można uzależnić się od narkotyków i jakie są czynniki, zwiększające to ryzyko?
Istnieją różnorodne czynniki ryzyka mogące wpływać na podatność na uzależnienia. Należy jednak pamiętać, że
nie determinują one wystąpienia uzależnienia - po przeciwstawnej stronie występują czynniki chroniące, pozwalające
na właściwy rozwój jednostki. Czynniki zagrażające to m.in.:
 biologiczne - niedobór serotoniny i dopaminy, niskie wydzielanie tzw. hormonów szczęścia powoduje obniżony
nastrój, apatię, trudności z przeżywaniem dobrych emocji - cieszeniem się z przyjemności. W momencie, kiedy
znajdujemy substancję, która w sztuczny sposób podnosi wydzielanie wcześniej wspomnianych substancji -

dzięki czemu poprawia nam się nastrój, odczuwany przyjemność - wówczas chętniej po ten środek ponownie
sięgamy, co w efekcie prowadzi do uzależniania,
 psychologiczne - problemy emocjonalne, niska samoocena, nie radzenie sobie ze stresem i negatywnymi
emocjami, depresja, niewłaściwie kształtująca się osobowość: zależna, narcystyczna itp.,
 społeczne - uzależnienie w rodzinie - uczenie się wzorców zachowań (od rodziców uczymy się wielu dobrych
rzeczy poprzez naśladowanie takich jak np. chodzenie czy mówienie, jednocześnie możemy przyjąć negatywne
wzorce zachowań, nawyki związane z uzależnieniem – radzenie sobie ze stresem, porażkami, świętowanie
sukcesów itp), modelowanie społeczne - uczymy się również od innych ważnych osób z najbliższego otoczenia
np. od grupy rówieśniczej.
Jak skłonić osobę uzależnioną do tego aby przyjęła pomoc?
Należy starać się wydobyć w osobie uzależnionej wewnętrzną motywację. Ważna jest także motywacja
zewnętrzna, która pomocna jest w pierwszym etapie udzielania pomocy. Tą motywacją zewnętrzną są żądania rodziny
czy po prostu organy ścigania.
Co trzeba zrobić, aby móc rozpocząć terapię uzależnień?
W zasadzie wystarczy chcieć podjąć leczenie i być do tego zmotywowanym. Następnie w zależności od
wybranej formy leczenia może być wymagane umówienie terminu wizyty diagnostycznej (placówki ambulatoryjne,
ośrodek terapii uzależnień), otrzymania skierowania do leczenia (oddział detoksykacyjny - w zależności od placówki
może być również wymagane RTG płuc wraz z opisem). Ponadto różne placówki wymagają abstynencji – wyjątkiem
jest oddział detoksykacyjny. Przy zgłoszeniu do Poradni ważna jest trzeźwość w momencie zgłoszenia i utrzymywanie
jej w czasie trwania terapii. Natomiast do ośrodka terapii uzależnień należy zgłosić się po minimum 2 tygodniowym
okresie abstynencji (po ustąpieniu wszystkich ewentualnych objawów odstawiennych oraz ujemnych wyników testów
na metabolity substancji psychoaktywnych w moczu).
Czy terapia uzależnień zawsze wymaga przebywania w zamkniętej placówce?
Możliwości są wielorakie - w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta. Pomoc można uzyskać w różnego
rodzaju placówkach:
 poradnie, placówki ambulatoryjne - zgłaszanie się w wyznaczonym terminie na terapię,
 oddziały dzienne - pobyt w dni robocze przez kilka godzin dziennie,
 oddziały detoksykacyjne - przebywanie na oddziale szpitalnym przez okres minimum 2 tygodni przez całą dobę
bez możliwości przepustki,
 ośrodki terapii uzależnień (refundowane przez NFZ) - przebywanie na terenie ośrodka zwykle przez okres
12 miesięcy. W zależności od placówki początkowo może być ograniczony kontakt z osobami z zewnątrz jak
i możliwość opuszczenia placówki. W miarę leczenia możliwe są odwiedziny bliskich, przepustki czy też
podjęcie/ kontynuowanie pracy lub nauki.
Dziękujemy za rozmowę!

____________________________________________________________
O projektach, programach realizowanych przez chorzowski OPS
____________________________________________________________

Ośrodek Pomocy Społecznej od 2018 roku realizuje projekt MIESZKANIA CHRONIONEGO o charakterze
TRENINGOWYM. Mieszkanie dysponuje 6 miejscami mieszkalnymi i jest przeznaczone dla pełnoletnich osób
niepełnosprawnych intelektualnie spełniających następujące warunki: są mieszkańcami Chorzowa, posiadają aktualne
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub posiadają aktualne orzeczenie o kształceniu specjalnym, są zdolne do
samoobsługi w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego (ubieranie się, utrzymanie higieny osobistej mycie, kąpiel, golenie).
Mieszkanie przygotowuje jego mieszkańców do samodzielnego życia. W pierwszej grupie znalazły się osoby
usamodzielniane po pobycie w całodobowych placówkach opiekuńczych, a także osoby ubezwłasnowolnione
posiadające odpowiedni potencjał osobowy do rozpoczęcia samodzielnego życia.
Mieszkanie oprócz zapewnienia odpowiednich warunków bytowych umożliwiających prowadzenie
gospodarstwa domowego, pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego
wchodzenia w relacje i role społeczne, umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie
umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia,
zarządzania posiadanymi środkami finansowymi.
Zatrudniony personel pomaga w rozwijaniu umiejętności w zakresie: samodzielnego rozwiązywania trudności
życiowych, emocjonalnych, rodzinnych, planowania i wykorzystania czasu wolnego, utrwalania poczucia
odpowiedzialności za własne życie i prawidłowe pełnienie ról społecznych, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji
i działań. Wsparcie świadczone w mieszkaniu obejmuje: pracę socjalną; poradnictwo specjalistyczne, treningi
społeczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańca.

Prawo pobytu w mieszkaniu przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się lub jej opiekuna prawnego.
Dokumentem potwierdzającym prawo pobytu jest decyzja administracyjna, która określa czas pobytu oraz wysokość
odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt w mieszkaniu. Decyzja wydawana jest na okres
6 miesięcy z możliwością wydłużenia okresu pobytu do czasu faktycznego usamodzielnienia mieszkańca bądź
umieszczenia w całodobowej placówce lub powrotu do dotychczasowego miejsca zamieszkania.
Z grupy mieszkańców przebywających aktualnie w mieszkaniu 4 osoby otrzymały klucze do mieszkań w ramach
projektu realizowanego przez Miasto Chorzów - Mieszkania Socjalne i w najbliższych dniach opuszczą mieszkanie
treningowe, a w miejsce usamodzielnianych mieszkańców pojawią się nowe osoby wymagające pomocy i wsparcia.

____________________________________________________________
Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych
____________________________________________________________
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHAKTYWNYCH
I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ
Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień mieści się w Szpitalu
Specjalistycznym w Chorzowie. Poradnia prowadzi leczenie substytucyjne lekami o nazwie Metadon
i Suboxon. Leczenie substytucyjne jest stosowaną w uzależnieniu od opioidów formą opieki medycznej
wykorzystującą do leczenia substancję o właściwościach i działaniu podobnym do właściwości i działania
narkotyku, który spowodował uzależnienie. Umożliwienie pacjentowi zaprzestanie używania substancji
nielegalnej ma ogromne znaczenie z uwagi na ograniczenie ryzyka szkód związanych z używaniem, m.in.:
redukcja używania nielegalnych narkotyków; poprawa stanu zdrowia somatycznego i psychicznego pacjenta;
reintegracja społeczna uzależnionych; redukcja zgonów w skutek przedawkowania; ograniczenie
rozprzestrzeniania zakażeń HIV, HCV, HBV i innych zakażeń przenoszonych drogą krwiopochodną;
redukcja zachowań ryzykownych; redukcja zachowań przestępczych; rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem narkotyków; stabilizacja pacjenta, łagodzenie objawów zespołu abstynencyjnego; ułatwienie
korzystania z innych form pomocy; redukcja prawdopodobieństwa wystąpienia nawrotu przyjmowania
narkotyków; poprawa funkcjonowania w aspekcie osobistym, społecznym i rodzinnym.
Uzależnienie od opiatów jest rozpatrywane jako stan przewlekle nawracający, a zatem leczenie
powinno mieć również charakter stały, tak jak w przypadku innych przewlekłych chorób, w leczeniu których
stosowane są środki farmakologiczne.
Leczenie substytucyjne dedykowane jest osobom głęboko uzależnionym, niepodatnym na inne formy
leczenia i terapii. W Poradni pacjenci mają wsparcie terapeutyczne, psychologiczne oraz lekarskie. Objęci są
pomocą psychologa, specjalisty terapii uzależnień oraz psychiatry.
(opracowanie: Iwona Hildebrandt, Beata Goluch, Adrianna Wieczorek - pracownicy PTUoSPiW)

____________________________________________________________
Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych
OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PROMOCJI RODZINY
Od blisko 20 lat pracujemy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami tworząc Ośrodek Psychoterapii
i Promocji Rodziny w Chorzowie. Prowadząc różne programy profilaktyczne obserwujemy rodziny, które
zgłaszają się do naszego ośrodka, a także młodych ludzi na tle grupy. Obserwujemy jak budują swoje relacje
z rówieśnikami i dorosłymi, jak prowadzą dialog i jak radzą sobie ze stresem. Realizując programy uliczne
dla dzieci oraz terapię rodzinną i treningi rodzicielskie z przerażeniem zauważamy postępującą degradację
społeczną, wyrzucającą całe pokolenia młodych ludzi na margines życia społecznego. Zmiany norm
społecznych, jakich współcześnie doświadczamy dekonstruują czy wręcz łamią dotychczasowo
obowiązujący porządek etyczny. Młodzi ludzie ulegają pokusie pójścia na całość, nie są w stanie odnaleźć
wewnętrznego hamulca. Potrzeba przynależności do jakiejś grupy skłania niejednego młodego człowieka do
podejmowania zachowań dotychczas obcych lub nieaprobowanych. Pragnienie bycia akceptowanym przez

grupę, czasem chęć dominacji inspiruje do działań diametralnie innych od dotychczasowych. O przyszłości
młodego człowieka często decyduje ulica, a w ostatnim czasie świat wirtualny w którym młodzi ludzie i nie
tylko, zatapiają się bez opamiętania. Ekspozycja na zło ciągle rośnie, jest jej mnóstwo między innymi w TV,
internecie czy grach komputerowych. Rodzice nie są już w stanie odciąć dziecko od tego „złego świata”,
mogą jedynie go wyjaśniać i interpretować, towarzysząc dziecku w trudnym dochodzeniu do dorosłości.
Duża część młodych ludzi nie posiada jednak odpowiednich wzorców rodzicielskich, a postęp
technologiczny i pęd życia sprawiają, że rozdźwięk pomiędzy pokoleniami powiększa się gwałtownie.
W ostatnich latach obserwujemy coraz większą liczbę młodych ludzi, którzy przyprowadzani przez
swoich rodziców do ośrodka terapeutycznego mają już diagnozę - „zaburzenia zachowania”. Właśnie ta
grupa młodzieży jest najbardziej narażona na podejmowanie kontaktów ze środkami odurzającymi, które nie
zawsze kończą się na etapie próby. Kilka lat temu obok Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny
powołaliśmy Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek dla Młodzieży, w którym młodzi ludzie i ich rodziny
nie tylko otrzymują wsparcie psychologiczne, ale także biorą udział w różnych grupach
socjoterapeutycznych i profilaktycznych oraz mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Mimo
bylejakości w komunikacji młodzież bardzo silnie akcentuje potrzebę dialogu, dyskutowania na różne tematy
począwszy od problemów szkolnych, edukacyjnych i rodzinnych, a na sensie życia kończąc. Jednak dziś
młody człowiek spragniony jest konkretu. Potrzebuje kogoś realnego, wyposażonego w system wartości.
Jednym słowem nieosadzonego w roli sędziego i oskarżyciela, ale partnera, który potrafi słuchać i zadawać
pytania, dzięki którym będzie mógł odpowiedzieć sobie na nurtujące go pytania. Obok niego (w naszych
ośrodkach) stają więc specjaliści, którzy nie tylko są psychologami i psychoterapeutami, ale czasami stają się
także artystami, aktorami, muzykami, sportowcami i pasjonatami. Jednak należy pamiętać, iż wzorce
zachowań młodego człowieka, jego sposób przeżywania i umiejętność przystosowania się do otoczenia poza
rodziną, są w znacznym stopniu zdeterminowane tym, co się dzieje w rodzinie. W funkcjonowaniu rodziny
można także znaleźć źródła zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, mogące sprzyjać uzależnieniu
dzieci i młodzieży od środków psychoaktywnych, a także uzależnieniom behawioralnym (internet, hazard,
gry komputerowe, seks itp.).
W ostatnim dwudziestoleciu problem uzależnień nabrał w naszym kraju szczególnego znaczenia.
Młodzi ludzie coraz częściej, coraz wcześniej niebezpiecznie eksperymentują, biorąc narkotyki, dopalacze,
pijąc alkohol, paląc papierosy, niepostrzeżenie przekraczają granicę, za którą zaczyna się zniewolenie
uzależnieniem, zazwyczaj mające dramatyczne konsekwencje. Wobec powyższego w naszych ośrodkach
prowadzimy różne programy profilaktyczne, takie jak: „FRED GOES NET” - dla młodzieży „przyłapanej”
na zażywaniu środków psychoaktywnych (osoby zgłaszające się do programu korzystają z tel. 884850850),
czy terapeutyczne, takie jak: CANDIS - dla młodzieży i dorosłych uzależnionych od produktów konopi
indyjskich.
Wspólnie z różnymi specjalistami ciągle zastanawiamy się nad tym jak dziś powinna wyglądać terapia?
Który rodzaj profilaktyki jest dziś najbardziej efektywny? Od lat w naszych ośrodkach pracujemy w nurcie
systemowym i psychodynamicznym, rozwijamy także umiejętności pracy z pacjentem w duchu dialogu
motywującego. Staramy się pracować z całymi rodzinami, a także indywidualnie z dziećmi i młodzieżą oraz
z osobami dorosłymi. Osoby poszukujące wsparcia zapraszamy do kontaktu z naszymi ośrodkami:

 Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny (http://www.snrr.org/pl/page/opipr) - poradnictwo i psychoterapia dla
osób dorosłych oraz rodzin, poradnictwo i psychoterapia dla osób uzależnionych, poradnictwo prawne.
 Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek dla Młodzieży (http://www.snrr.org/pl/page/prom) - pomoc psychologiczna
dla młodzieży i jej rodzin (szczególnie zagrożonej uzależnieniami), socjoterapia i profilaktyka oraz pracownie
rozwoju talentów i zainteresowań
(opracowanie: Robert Gierek - Dyrektor
OPiPR)

Foto: pomieszczenia Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny.

____________________________________________________________
Z cyklu o ekonomii społecznej c.d.
____________________________________________________________
Na łamach czasopisma podejmujemy zagadnienia związane z ekonomią społeczną, starając się przybliżyć czytelnikom
wiedzę z tego zakresu, w związku z opracowanym Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chorzowie. Nadrzędnym celem Planu jest rozwój edukacji oraz promocja ekonomii społecznej. W numerze bieżącym
prezentujemy ofertę działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) to podstawowe instytucje wsparcia przedsiębiorstw
społecznych w Polsce. OWES-y świadczą usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz
szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji
pozarządowej. Pomagamy również w pozyskiwaniu dotacji, na rozwój podmiotów ekonomii społecznej.
Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Partnerami: „PRO-INWEST” S.C. Andrzej
Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska, Spółdzielnia Socjalna „KUŹNIA”, Renata PytlarzKowalska ARK AGENCJA PRACY prowadzi OWES, który polega na:
 świadczeniu profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego
funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
podmiotów ekonomii społecznej oraz wspierania powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze
przedsiębiorczości społecznej,
 świadczeniu na poziomie lokalnym usług animacyjnych, służących rozwojowi organizacji obywatelskich
i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych,
 wsparciu dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (wsparcie dla 1192 osób) za
pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej,
 świadczeniu pomocy zarówno dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES), jak i nowo tworzonych
PES, w tym przedsiębiorstw społecznych (usługi szkoleniowo-doradcze, „dotacje” na tworzenie nowych miejsc
pracy oraz „wsparcie pomostowe”.
OWES funkcjonuje na obszarze subregionu Centralno-Wschodniego woj. śląskiego, a więc miasta Chorzowa,
miasta Dąbrowy Górniczej, miasta Siemianowic Śląskich, miasta Sosnowca, miasta Świętochłowic, pow. będzińskiego
oraz zawierciańskiego.
W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej,
poprzez podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel
zostanie osiągnięty poprzez świadczenie usług animacyjnych, doradczych i szkoleniowych oraz udzielanie wsparcia
finansowego w postaci dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcia pomostowego w trakcie trwania
projektu i po jego zakończeniu (trwałość projektu).
W sumie w ramach projektu zostanie objętych wsparciem 301 podmiotów ekonomii społecznej oraz 1192 osoby
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których zostanie utworzonych 400 miejsc pracy.
Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Partnerami zapewni wsparcie zatrudnienia osób
wychodzących z WTZ, CIS, ZAZ, placówek opiekuńczo wychowawczych, zakładów poprawczych i innych tego typu
placówek będących uczestnikami projektu. Okres realizacji projektu: 14.12.2018 – 31.12.2023 roku
Aby skorzystać z pomocy OWES należy zapoznać się z regulaminem funkcjonowania OWES dostępnym na
www.owes.frapz.org.pl. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszej pomocy!
Chcesz wiedzieć więcej na temat ekonomii społecznej lub zaangażować się w jakieś przedsięwzięcie z nią związane
zapraszamy do nieformalnego punktu z zakresu ekonomii społecznej działającego w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej przy
ul. Kasprowicza 2.

Poznaj swojego pracownika socjalnego
____________________________________________________________

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej OPS, w bieżącym numerze czasopisma
i kolejnych będziemy prezentować aktualne sekcje środowiskowe pracowników socjalnych OPS.
Poniżej przedstawiamy pracowników socjalnych z Sekcji Środowiskowej II (obejmującej
m.in. Chorzów Batory)
mgr Alina Sychowicz - Kierownik Sekcji, pokój nr 18, OPS, ul. Kruszcowa 22, tel. 32 7716319
mgr Kornelia Łowicka - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716375, pokój nr 16
Ulice: Brzozowa; Czempiela; Gawliny; Jubileuszowa; Łukasińskiego; Niemcewicza; Orzeszkowej;
Racjonalizatorów; Stefana Batorego od 19 i od 20; Zwycięstwa
mgr Aneta Skawicka - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716316, pokój nr 16
Ulice: Armii Krajowej: od 1 - 49 i od 2 – 44; Stalowa; Stefana Batorego od 1 do 15 i od 2 do 18; Szpitalna
Aleksandra Gwóźdź - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716376, pokój nr 16
Ulice: Asnyka; Dojazdowa; Fredry; Grabowa; Jesionowa; Jodłowa; Kasztanowa; Klonowa; Lelewela;
Lipowa; Niedźwiedziniec; Norwida; Obrońców Chorzowa; Odrodzenia; Olchowa; Orkana; Pl. Osiedlowy;
Podmiejska; Prusa; Prześwit; Reja; Sempołowskiej; Skrajna; Solskiego; Staszica; Tetmajera
mgr Małgorzata Wojdyła - specjalista pracy socjalnej, tel. 32 7716376, pokój nr 16
Ulice: Farna; Gagarina; Graniczna; Kaliny; Karłowicza; Karpacka; Karwińska; Kochanowskiego;
Kochłowicka; Lisieckiego; Odrowążów; Orląt; Prosta; Szczepańska; Włodarskiego
mgr Agata Mrozik - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716316, pokój nr 16
Ulice: Astrów; Cmentarna; Gałeczki; Grządziela; Klimzy; Łąkowa; Piaskowa; Przy Gazowni; Racławicka;
Różana; Ryszki; Starego Zdroju; Św. Anny; Św. Barbary; Willowa; Wiosenna; Żwirki i Wigury
mgr Izabela Rakoczy - specjalista pracy socjalnej, tel. 32 7716376, pokój nr 16
Ulice: Francuska; Hutnicza; Konarskiego; 16-go Lipca; Machy; Mickiewicza; Pl. Nawary; Strzybnego;
Wrocławska; Żółkiewskiego
Stanisława Brudek - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716376, pokój nr 16
Ulice: Adlera; Armii Krajowej: od 58 - 108 i od 51 - 141; Hajducka od 1 do 29 i od 2 do 28; Kolonia Joanny;
Limanowskiego; Obroki; Wysockiego
mgr Joanna Bukowska - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716375, pokój nr 16
Ulice: Częstochowska; Cicha; Czysta; Dobrodzieńska; Działkowa; Głowackiego; Hajducka od 31 i od 30;
Hajdy; Jasna; Kordeckiego; Przyjemna; Słoneczna; Spokojna; Sportowa; Szczęśliwa; Urbanowicza; Wesoła
mgr Izabela Szymanek - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716375, pokój nr 16
Ulice: Aleja Bojowników; Chocimska; Chodkiewicza; Długa; Gnieźnieńska; Inwalidzka; Jasińskiego;
Pl. Waryńskiego; Ratuszowa; Trzyniecka; Tyniecka; Wita Stwosza; Wyspiańskiego; Zamenhoffa
mgr Katarzyna Kloc - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716375, pokój nr 16
Ulice: Bema; Dyrekcyjna; Kołłątaja; Leśna; Odrzańska; Olzy; Piekarska; Wieniawskiego; Zawiszy
Czarnego; Żelazna
Kolejność prezentowanych Sekcji jest przypadkowa. W kolejnych numerach czasopisma będą publikowane informacje dot.
pracowników socjalnych pracujących w innych Sekcjach/ Działach.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian redakcyjnych i skrótów w nadesłanych tekstach.
Redakcja: Piotr Gierek, Małgorzata Bienek, Katarzyna Stolarczyk - pracownicy CPS oraz pracownicy OPS w Chorzowie.
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