
Działania na rzecz rodziny w latach 2013-2015  

w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

2013 

1. Dotacje dla szpitali i ośrodków terapii uzależnień na programy terapeutyczne dla osób 

uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – 259.153,96 zł 

2. Realizacja przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta Przyszłość w Gdańsku 

projektu Moje życie w moich rękach – jak wyjść z pułapki współuzależnienia? (Sześć 7 godzinnych 

warsztatów dla współuzależnionych kobiet z terenu Kolbud, Pruszcza Gd, Kościerzyny, Tczewa, 

Starogardu Gd, Wejherowa, porady psychiatry i pracownika socjalnego, grupa wsparcia) – 4.000 

zł 

3. Realizacja programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na 

obszarze wiejskim w formie zajęć hipoterapeutycznych i rekreacyjnej jazdy konnej dla dzieci 

i młodzieży szkolnej z powiatów: kartuskiego, kościerskiego i bytowskiego – kontynuacja 

programu, realizator: Fundacja Zdrowie na Końskim Grzbiecie w Gołubiu – 5.000 zł 

4. Harcerskie Borowo 2013 (edycja 4), realizator: Okręg Pomorski Związku Harcerstwa 

Rzeczypospolitej w Gdańsku (biwaki metodyczne, profilaktyczne dla osób ze środowisk 

zagrożonych szczególnie problemem uzależnień, z Trójmiasta, Kwidzyna, Gniewu, Lubichowa, 

Kościerzyny, Kartuz, Skarszew, Rumi, Wejherowa i Bytowa) – 8.000 zł 

5. Obozy wędrowne w górach dla dzieci i młodzieży z elementami teatru i tańca współczesnego, 

realizator: Caritas Archidiecezji Gdańskiej (obóz dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialno-

bytowej, z Żukowa, Wejherowa, Trójmiasta) – 10.000 zł 

6. Świat bez przemocy i poniżania, realizator: Fundacja Pomocy Dzieciom Polskim Cresovia w 

Pruszczu Gdańskim (warsztaty profilaktyczne Drogowskazy do pełnej dojrzałości dla 

wychowanków internatu, uczniów ZS Agroturystycznych i Ogólnokształcących w Swarożynie w 

powiecie tczewskim, zamieszkałych na terenie powiatów: nowodworskiego, wejherowskiego, 

tczewskiego i starogardzkiego, Wakacyjna Szkoła Profilaktyczna na Mierzei Wiślanej dla uczniów 

SP w Sobowidzu – Trąbki Wielkie – zamieszkałych na terenie powiatu gdańskiego – dla młodzieży 

z rodzin zaniedbanych kulturowo i wychowawczo, zagrożonych patologią, biedą i ubóstwem, 

korzystających z pomocy GOPS) – 7.000 zł 

7. Realizacja przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PROMYK w Kwidzynie projektu 

Socjoterapeutyczny Obóz Żeglarski (organizacja wypoczynku wakacyjnego w Ośrodku 

Żeglarskim Stowarzyszenia PROMYK, 5 turnusów dla dzieci w wieku 7-18 lat, z rodzin 

ubogich, z grup ryzyka: wagarowanie, przemoc, sięganie po używki, z powiatów: 

kwidzyńskiego, sztumskiego, kościerskiego i gdańskiego,  rekrutowanych przez 

pracowników OPS, kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych i wychowawców świetlic 

socjoterapeutycznych, wraz z realizacją programu socjoterapeutycznego w dwóch 

grupach wiekowych: 7-10 i powyżej 11 lat) – 14.000 zł 

8. Realizacja przez organizacje pozarządowe działań służących promocji zdrowego stylu życia 

z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży – 25.000 zł 

9. Realizacja przez Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego projektu 

Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych (wyjazd wakacyjny na Ocypel 

dla dzieci, podopiecznych świetlic współpracujących ze Stowarzyszeniami wchodzącymi w skład 



Związku, z rodzin patologicznych, dotkniętych brakiem zainteresowania ze strony bliskich 

dorosłych, mających problemy z zachowaniem) – 6.000 zł 

10. Realizacja przez Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych MOŻNA 

INACZEJ projektu Świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych 

Akademia Małego Człowieka (świetlica środowiskowa dla 30 dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych, 

w tym dzieci spędzających wiele godzin na ulicy, z gmin: Bobowo, Lubichowo oraz z powiatu 

Tczewskiego) – 4.000 zł 

11. Realizacja przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO projektu Poradnia 

Młodzieżowa KONTAKT BUS (krótkie programy profilaktyczne w zakresie ograniczania zachowań 

ryzykownych, skierowane do młodzieży uczęszczającej do świetlic) – 8.000 zł 

12. Realizacja przez Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku projektu Piwo to też alkohol (10 

czterogodzinnych warsztatów profilaktycznych w oparciu o autorski program szkoleniowy: 

zajęcia na temat kształtowania poczucia własnej wartości, psychoedukacyjne: mity i prawdy o 

alkoholu, rozwijania umiejętności społecznych, radzenia sobie z grupą rówieśniczą, nauka 

asertywności, pomocy przedmedycznej, interaktywne przedstawienie teatralne, dla około 200 

młodych ludzi w wieku 9-16 lat ze świetlic środowiskowo-wychowawczych w Nawczu, Choczewie 

– powiat wejherowski, Główczycach, Rumsku, Klęcinie – powiat słupski, Leśnicach, Małoszycach, 

Garczegorzu, Łebunii – powiat lęborski oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 – Domu 

Dziecka Nr 1 w Lęborku) - 9.926,68 zł 

13. Realizacja przez Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego 

w Tczewie projektu XVIII Regionalny Pieszy Rajd Trzeźwości (Rajd dla 90 dzieci, podopiecznych 

świetlic współpracujących ze Stowarzyszeniami wchodzącymi w skład Związku, z rodzin 

patologicznych, dotknięte brakiem zainteresowania ze strony bliskich dorosłych, mające 

problemy z zachowaniem; przemarsz z Leśniczówki Czarne szlakiem Izydora Gulgowskiego do 

ośrodka ZUT Wojtek w Ocyplu, spotkanie z niespodziewanym gościem, ognisko, zabawa, zajęcia, 

gry i zabawy, przekazywanie wiedzy na temat trzeźwości i uzależnień, dzieci będą pod opieką 16 

wychowawców i członków Stowarzyszeń w ramach pracy społecznej) – 3.000 zł 

14. Realizacja przez Fundację Status Feminae w Gdyni projektu Obudź w sobie siłę, by lepiej żyć (trzy 

8-godzinne warsztaty psychoterapeutyczne dla kobiet współuzależnionych i doświadczających 

przemocy z Gdyni, Wejherowa, Redy, Rumi, Żukowa i Gminy Szemud, nabór osób chętnych 

odbył się poprzez ops-y, placówki poradnictwa rodzinnego, kościoły, ośrodki terapii uzależnień 

i inne organizacje, działające w tym zakresie) - 3.913,00 zł 

15. Realizacja przez Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Gdańsku projektu Nocna interwencja 

zapobiegawcza w działaniach Centrum Interwencji Kryzysowej PKC (całodobowe działania 

interwencyjne, specjalistyczne świadczenia w zakresie wsparcia krótkoterminowego, planowania 

i realizacji osłonowych działań interwencyjnych, zapobiegania przejściu sytuacji krytycznych 

w długotrwałe stany kryzysowe i nieadaptacyjne reakcje spowodowane kryzysem, kompleksowa 

pomoc psychologiczna, socjalna, prawna, medyczna, pedagogiczna, skierowane do osób 

doświadczających przemocy – wszystkich mieszkańców województwa, a także z innych 

województw, ze względu na miejsce zdarzenia; analiza trudnych przypadków przez 

superwizorów, interwencje w terenie, wspomagające służby ratownicze w rejonie Trójmiasta, 

Starogardu Gdańskiego i Kościerzyny, ze względu na najkrótszy czas dotarcia oraz na 

[prowadzenie w tych miejscowościach placówek interwencji kryzysowej; udzielenie schronienia 

w Hotelu CIK lub w innym miejscu, według potrzeb) – 15.000 zł 



16. Realizacja przez Malborskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Dziecku 

i Rodzinie FAMA projektu Sieć Punktów Interwencji Kryzysowej (całodobowa działalność 

Punktów Interwencji Kryzysowej w powiatach: malborskim – 5 punktów, sztumskim 

i nowodworskim oraz działalność Centrum Interwencji Kryzysowej w Malborku) – 10.000 zł 

17. Realizacja przez Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz w Gdańsku projektu 

Rodzina wolna od przemocy (zajęcia psychoedukacyjne, trening umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych, poradnictwo prawne, indywidualne konsultacje specjalistyczne, poprzedzone 

badaniami i konsultacjami psychologiczno-pedagogicznymi) – 7.000 zł 

18. Realizacja przez Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej w Gdańsku projektu Profesjonalna 

pomoc osobom współuzależnionym i ofiarom przemocy udzielana przez Gdański Telefon 

Zaufania Anonimowy Przyjaciel i Internetowy TZ (udzielanie pomocy psychologicznej, wsparcie, 

udzielanie informacji o możliwości pomocy socjalnej, prawnej) – 20.000 zł 

19. Realizacja przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta Przyszłość w Gdańsku 

projektu Przemocy mówię NIE!!! (warsztaty w zakresie przemocy w rodzinie dla kobiet 

doświadczających przemocy z terenu Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego, Kościerzyny, Tczewa, 

Starogardu Gdańskiego, Wejherowa) – 3.000 zł 

20. Wydruk 700 szt. opracowania Wspólnie przeciw patologiom, poradnika dla osób pracujących 

z dziećmi i młodzieżą (nauczycieli, pedagogów, wychowawców) - 12.775,00 zł 

21. Zorganizowanie konferencji Zespół interdyscyplinarny – rozwiązania prawne i praktyczne 

w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 15.000 zł (dotacja z MPiPS) 

22. Zorganizowanie konferencji Edukacja kobiet ciężarnych i planujących ciąże, członków ich rodzin 

na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) – 5.000 zł 

23. Przystąpienia do konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie placówek 

wsparcia dziennego, w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i 

rodziny w gminie w latach 2011-2015, w ramach którego zarekomendowane zostały 4 świetlice 

do dofinansowania 

 

2014 

1. Dotacje dla szpitali i ośrodków terapii uzależnień na programy terapeutyczne dla osób 

uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - 223.470,52 zł 

2. Pomoc członkom rodzin z problemem alkoholowym (Udzielenie dotacji Stowarzyszeniu Integracji 

Społecznej Klub Abstynenta Przyszłość na realizację programu Mój mąż jest uzależniony od 

alkoholu – ale to ja decyduję, jak będzie wyglądało moje życie - warsztat dla 14 osób 

współuzależnionych na temat rozpoznawania destrukcji wynikającej z uwikłania w picie bliskiej 

osoby, uświadomienia możliwości zmiany w kierunku rozwoju osobistego, rozwoju umiejętności 

rozpoznawania i wyrażania uczuć, rozpoczęcia procesu kierowania swoim życiem, rozwoju 

autonomii; Udzielenie dotacji Polskiemu Towarzystwu Pomocy Telefonicznej na realizację 

programu Profesjonalna pomoc osobom współuzależnionym i ofiarom przemocy udzielana przez 

Gdański Telefon Zaufania Anonimowy Przyjaciel i Internetowy TZ - telefoniczne i internetowe 

dyżury – wsparcie dla osób w kryzysie) – 25.000 zł 

3. Działania służące promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej 

i sportowej dzieci i młodzieży – 55.000 zł 

4. Udzielenie dotacji Związkowi Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego na 

realizację programu Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych (wyjazd 48 



dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez Związek 

Stowarzyszeń) – 8.000 zł 

5. Przystąpienie do Kampanii na temat przeciwdziałania Płodowemu Zespołowi Alkoholowemu pn. 

STOP FAS, organizacja konferencji w ramach kampanii oraz akcji promującej zdrowy tryb życia w 

czasie ciąży, wydruk ulotek i plakatów nt. FAS, udzielenie dotacji Fundacji dla Dziecka i Rodziny 

Wschodzące Słońce na realizację zadania Uchrońmy dzieci przed FAS – profilaktyka uniwersalna i 

selektywna FAS/FASD – organizacja 11 mini konferencji na temat FAS/FASD - 29.020,00 zł 

6. Udzielenie dotacji Pomorskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża na 

realizację programu Nocna interwencja zapobiegawcza w działaniach Centrum Interwencji 

Kryzysowej PCK – 18.000 zł 

7. Udzielenie dotacji Stowarzyszeniu Opiekuńczo-Resocjalizacyjnemu Prometeusz na realizację 

programu Rodzina wolna od przemocy – edycja II (zajęcia informacyjne, edukacyjne nt. 

przemocy, trening umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, zajęcia dla dzieci ukazujące 

alternatywny sposób spędzania wolnego czasu, konsultacje pedagogiczne, porady prawne, 

konsultacje indywidualne) – 8.000 zł 

8. Udzielenie dotacji Stowarzyszeniu Solidarni PLUS na realizację programu Z dala od uzależnień  – 

program profilaktyczny dla młodzieży i grup zawodowych (spotkania profilaktyczne dla 

młodzieży zapobiegające przedwczesnemu używaniu środków psychoaktywnych, rozwijaniu 

uzależnień behawioralnych oraz promujące życie w trzeźwości, warsztaty dotyczące 

umiejętności dbania o własne potrzeby, komunikacji interpersonalnej, z zakresu edukacji 

seksualnej w kontekście zachowań ryzykownych, przemocy w domu i szkole, form pomocy 

osobom uzależnionym, szkolenia dla grup zawodowych, rodziców, opiekunów przygotowujące 

do pozytywnej zmiany postaw młodzieży wobec uzależnienia, akcje profilaktyczne na ulicach 

miast – dotarcie z informacją na temat pomocy w zakresie uzależnień) – 14.000 zł 

9. Udzielenie dotacji Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej na realizację programu 

Tak czy nie? Zawsze mam wybór! (warsztaty edukacyjne w zakresie asertywności i profilaktyki 

uzależnień oraz i aktywizujące: muzyczne, plastyczne, sportowe dla dzieci i młodzieży) – 8.000 zł 

10. Udzielenie dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich 

Rodzinom POMOST na realizację programu Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom – profilaktyka 

uzależnień wśród dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (grupa 

terapeutyczna dla dzieci w zakresie zmniejszenia ilości konfliktów, podejmowania pozytywnych 

kontaktów z rówieśnikami, zachowań prospołecznych, zalecenia dla rodziców i nauczycieli) – 

4.000 zł 

11. Udzielenie dotacji Fundacji Pomóż Sobie i Innym na realizację zadania Klub pracy nad sobą – 

program korekcyjno-edukacyjny dla osadzonych dla osób odbywających karę pozbawienia 

wolności w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce, stosujących przemoc w rodzinie – 5.000 zł 

12. Pomoc finansowa na realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego Nowe możliwości w 

Świetlicy w Żelazie – 22.000 zł 

13. Udział w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie placówek wsparcia 

dziennego w ramach Programu Świetlica – Dzieci - Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny 

w gminie w latach 2011-2015 

 

2015 

1. Dotacje dla szpitali i ośrodków terapii uzależnień na programy terapeutyczne dla osób 

uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – 170.000 zł 



2. Udzielenie Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie PROMYK w Kwidzynie dotacji na realizację 

socjoterapeutycznych obozów żeglarskich dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 7.000 

zł 

3. Udzielenie Fundacji Inicjatyw Społecznych i Zawodowych Perspektywa dotacji na realizację 

wśród dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych programu Nie jesteś sam – programu 

profilaktyki różnych uzależnień – 6.000 zł 

4. Udzielenie Stowarzyszeniu Abstynenckiemu Tu i Teraz w Malborku dotacji na V Festyn 

Trzeźwości dla osób uzależnionych i ich rodzin – 1.500 zł 

5. Udzielenie dotacji Fundacji dla Dziecka i Rodziny Wschodzące Słońce dotacji na realizację 

programu Uchrońmy dzieci przed FAS/FASD – profilaktyka uniwersalna i selektywna FAS/FASD – 

edycja II, obejmującego warsztaty wspierające rodziców dzieci mających objawy FAS – 7.000 zł 

6. Udzielenie dotacji Fundacji Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych na realizację programu 

Mediacja – profilaktyka rozwiązywania sporów, mającego na celu pomoc w rozwiązywaniu 

rodzinnych konfliktów – 10.000 zł 

7. Udzielenie Stowarzyszeniu Podaj Rękę w Miłocinie na realizację programu Program 

socjoterapeutyczny „Razem w poszukiwaniu Skarbu”, dotyczącego zagospodarowania czasu 

wolnego w sposób konstruktywny dla dzieci i młodzieży  z rodzin dysfunkcyjnych – 7.000 zł 

8. Udzielenie Związkowi Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich Województwa Pomorskiego dotacji 

na realizację aktywnego wypoczynku dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych – 10.000 zł 

9. Udzielenie Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne Prometeusz dotacji na program 

dotyczący wsparcia kobiet współuzależnionych i ofiar przemocy, podopiecznych schroniska – 

7.000 zł 

10. Udzielenie Polskiemu Towarzystwu Pomocy Telefonicznej dotacji na realizację programu 

Profesjonalna pomoc osobom współuzależnionym i ofiarom przemocy udzielana przez Gdański 

telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” i Internetowy TZ – 5.000 zł 

11. Udzielenie Fundacji Centrum Praw Kobiet dotacji na realizację programu Ruszyć z pomocą – 

uruchomienie punktów interwencji kryzysowej, skierowanego dla osób w kryzysie – 10.000 zł 

12. Udzielenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic dotacji na realizację programu 

„Nie, dziękuję”  warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, skierowanego do dzieci i młodzieży z 

rodzin dysfunkcyjnych – 8.500 zł 

13. Udzielenie Fundacji Zdrowie na Końskim Grzbiecie dotacji na realizację programu Ekstra, Bomba, 

Szał – kreatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

patologiami z obszaru powiatów kartuskiego i kościerskiego, wspomagające rozwój społeczny, 

intelektualny i emocjonalny – 5.000 zł 

14. Współorganizacja z Fundacją Trzeźwość konferencji Kobieta a alkohol – 3.000 zł. 

 


