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Wstęp 

Uzależnienie od alkoholu (wraz z problemami współwystępującymi) jest współcześnie jedną 

z najważniejszych przyczyn pozostawania beneficjentów w systemie pomocy społecznej, a tym 

samym poza rynkiem pracy. Jest to bariera ograniczająca w stopniu znacznym efektywność na-

rzędzi aktywnej integracji, w tym reintegracji społeczno-zawodowej.  

Zgodnie z obecnie przyjętym rozwiązaniem, leczenie uzależnień (klasyfikowanych w systemie 

ICD-10) plasuje się w odrębnym subsystemie polityki społecznej (ochrony zdrowia), aniżeli sys-

tem promocji zatrudnienia oraz system pomocy społecznej. Tym samym efektywność podejmo-

wanej aktywizacji warunkowana jest działaniami zupełnie niezależnymi od podmiotów reintegracji 

zawodowej – realizowanymi w ramach odrębnych struktur instytucjonalnych. 

Niestety, praktyka funkcjonowania podmiotów zatrudnienia socjalnego (głownie CIS i KIS) oraz 

badania (m.in. prowadzone w latach 2017–2018 przez zespół Akademii WSB, kierownik  

prof. M. Walancik) wskazują, iż brak jest obecnie szerokiej i dostępnej informacji na temat efek-

tywnych modeli działania i rozwiązań w zakresie przeciwdziałania problemom uzależnień i modeli 

skutecznej międzyinstytucjonalnej współpracy w tym zakresie. 

Niniejszy katalog, powstały w ramach z projektu Popularyzacja metod przeciwdziałania uzależnie-

niom w procesie reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, sfinansowanego z 

budżetu Województwa Śląskiego, ma w założeniu wypełnić tę lukę; stanowi jedno z działań na 

rzecz  promocji efektywnych rozwiązań w ramach regionalnej polityki społecznej. Publikacja po-

wstała w wymiarze partycypacyjnym: we współpracy z podmiotami reintegracji społeczno-

zawodowej, specjalistami oraz interesariuszami zaangażowanymi w politykę zatrudnienia oraz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym problemom uzależnień. Jego ramy obejmują 

działania diagnostyczne: rozpoznanie najlepszych (często realizowanych niskim kosztem) do-

brych praktyk, ich merytoryczną analizę w celu popularyzacji w środowisku instytucji, pracodaw-

ców i interesariuszy. 

Katalog składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowane zostały profile podmiotów, które 

podzieliły się stosowanymi rozwiązaniami i przesłały opis dobrych praktyk. W części drugiej znaj-

duje się zestawienie działań i rozwiązań, jakie podmioty zatrudnienia socjalnego stosują w obsza-

rze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień uczestników. W części trzeciej zawarte 

zostały przydatne informacje w zakresie istoty uzależnień oraz strategii profilaktyki. 
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Podmioty zatrudnienia socjalnego jako narzędzie 

aktywnej integracji i przeciwdziałania  

wykluczeniu społecznemu 

 

Reintegracja społeczno-zawodowa jako wsparcie  

w procesie wychodzenia z uzależnienia 

Jednym z skutecznych rozwiązań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej, umożliwiającym 

łączenie działań aktywizacyjnych, a jednocześnie zapewnienie niezbędnego wsparcia w zakresie 

wyjścia z uzależnienia oraz utrzymania abstynencji, są podmioty zatrudnienia socjalnego, przede 

wszystkim Centra Integracji Społecznej. Podmioty te funkcjonują na podstawie ustawy o zatrud-

nieniu socjalnym, a podejmowane przez nie działania kierowane są głównie na rzecz osób zagro-

żonych wykluczeniem społecznym oraz ich środowisk. Zadania te są realizowane w trzech głów-

nych obszarach: 

1. Reintegracja społeczna. Obejmuje działania m.in. o charakterze samopomocowym, które ma-

ją na celu odbudowanie oraz podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności   

lokalnej oraz pełnienia różnorodnych ról społecznych w miejscu pracy i miejscu zamieszkania lub 

pobytu. 

Przykłady: 

 warsztaty psychologiczne, indywidualne i grupowe; 

 zajęcia edukacyjne; 

 warsztaty lub konsultacje z psychologiem obejmujące diagnostykę uzależnień; 

 warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej i społecznej; 

 warsztaty przedsiębiorczości z poradnictwem zawodowym; 

 indywidualne zajęcia motywacyjne / coaching, mentoring i tutoring; 

 warsztaty kompetencji społecznych, tzw. miękkich dotyczących m.in. komunikacji, motywacji,  

asertywności, relacji w rodzinie, przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 warsztaty profilaktyczne prowadzone przez terapeutę uzależnień; 

 terapia indywidualna uzależnień, umożliwienie udziału w terapii ambulatoryjnej i/lub  

stacjonarnej; 

 warsztaty autoprezentacji i kształtowania wizerunku; 

 szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 warsztaty z zakresu równości płci; 

 warsztaty dotyczące zarządzania czasem oraz gospodarowania własnym budżetem; 

 wyjazdy integracyjno-edukacyjne; 

 inne – adekwatnie do indywidualnych potrzeb uczestników. 
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2. Reintegracja zawodowa. Obejmuje ogół działań zorientowanych na rzecz odbudowania i pod-

trzymania zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, w tym podniesienia      

samooceny oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia, sposobów poszukiwania pracy. Obok      

klasycznych pracowni prowadzonych w CIS-ach przez instruktorów zawodu mogą to być takie  

działania jak m.in.: 

 nabywanie i utrwalanie nowych kwalifikacji zawodowych; 

 warsztaty przedsiębiorczości wraz z poradnictwem zawodowym; 

 przekwalifikowania zawodowe (kursy, szkolenia); 

 zajęcia praktyczne (warsztaty, praktyki) uczestników; 

 wyjazdy i wizyty studyjne w wybranych zakładach lub PZS; 

 zajęcia reintegracji społeczno-zawodowej dotyczące spółdzielczości socjalnej  

oraz rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej; 

 uczestniczenie w targach pracy; 

 uczestniczenie z pracach HUB-ów, klastrów i działaniach w innych projektach,  

zorientowanych na promowanie przedsiębiorczości społecznej, innowacji oraz  

wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 staże zawodowe. 

3. Zatrudnienie wspierane. Zgodnie z obowiązującymi standardami, zatrudnienie wspierane sta-

nowi kluczowy wymiar aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Dzięki niemu osoby dotknięte 

zjawiskiem marginalizacji mogą uzyskać pomoc finansową i doradczą. Forma ta jest szczególnie 

korzystna w przypadku osób długotrwale bezrobotnych.  

Zgodnie z ustawą, zatrudnienie wspierane obejmuje „udzielanie wsparcia o charakterze dorad-

czym i finansowym osobie (...) w utrzymaniu aktywności zawodowej umożliwiającej podjęcie     

zatrudnienia, prac społecznie użytecznych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub podjęcie dzia-

łalności gospodarczej” (Dz.U.2020.0.176).  W praktyce najczęściej polega na zatrudnieniu osoby 

bezrobotnej przez pracodawcę na korzystnych warunkach, zakładających refundację niektórych 

poniesionych kosztów, m.in. z tytułu utworzenia miejsca pracy, części wynagrodzenia, składek 

ZUS, jak również podejmowanie prac społecznie użytecznych lub przystąpienie do spółdzielni 

socjalnej. 
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Działalność wybranych podmiotów zatrudnienia  

socjalnego w województwie śląskim 
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Organizacja Centrum Integracji Społecznej w Tychach 

Organ prowadzący Fundacja Internationaler Bund Polska 

Dane kontaktowe 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11 
tel.: (32) 219 10 10 
e-mail: cistychy@gmail.com 
www.ib-polska.pl 

Data utworzenia 2009 

Specyfika działalności Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
głównie osób długotrwale bezrobotnych. 

Prowadzone działania Pracownia usług remontowo-budowalnych oraz pracownia krawiecka. Oferta warsz-
tatu krawieckiego, dysponującego 14 stanowiskami, wyposażonymi w maszyny do 
szycia marki Brother, Singer, MTM, a także overlockami i hafciarką komputerową, 
obejmuje głównie przeróbki krawieckie oraz szycie prostych wyrobów krawieckich. 
Na ofertę warsztatu budowlanego składają się m.in. prace wykończeniowe takie jak: 
malowanie, kafelkowanie, tapetowanie, tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Oprócz CIS w Tychach fundacja realizuje projekty, które mają uzupełniać jego ofertę: 
punkt porad obywatelskich dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz osób niepełno-
sprawnych w ramach projektu Punkt Informacyjny, gdzie można uzyskać pomoc 
prawną i psychologiczną, a także w zakresie sporządzania pism, wniosków urzędo-
wych, sądowych, wypełniania dokumentów. Możliwe jest uzyskanie wsparcia w kon-
taktach z instytucjami, informacji na temat przysługujących uprawnień. Prowadzony 
jest w Tychach magazyn bezpłatnej żywności dla osób potrzebujących w  ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

Ilość uczestników, którzy skorzystali ze wsparcia podmiotu od momentu utworzenia 334 

Ilość uczestników korzystających ze wsparcia rocznie 30 

Szacunkowa ilość uczestników dotkniętych problemem uzależnień 90 

Ilość zakończonych IPZS 177 

Ilość przerwanych IPZS 157 
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Organizacja Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej 

Organ prowadzący Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach 

Dane kontaktowe 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Wapienna 17 
tel.: (32) 264 53 14 
e-mail: cis.zabkowice@op.pl 
www.cisdg.pl 

Data utworzenia 2013 

Specyfika działalności Celem działania CIS jest aktywacja zawodowa i społeczna osób z terenu       
Dąbrowy Górniczej, podlegających wykluczeniu społecznemu, które ze względu na 
swoją sytuację życiową nie mogą własnym staraniem zaspokoić swoich 
podstawowych potrzeb życiowych, znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz 
uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i 
rodzinnym. 

Prowadzone pracownie Na dzień dzisiejszy funkcjonują cztery pracownie: opieki nad osobami starszymi 
i niepełnosprawnymi, gastronomiczna, ogólnobudowlana oraz malarsko-wykoń-
czeniowa. Wcześniej funkcjonowała także pracownia zieleni miejskiej. 

Ilość uczestników, którzy skorzystali ze wsparcia podmiotu od momentu utworzenia 226 

Ilość uczestników korzystających ze wsparcia rocznie 30 

Szacunkowa ilość uczestników dotkniętych problemem uzależnień 150 

Ilość zakończonych IPZS 101 

Ilość przerwanych IPZS 112 
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Organizacja Centrum Integracji Społecznej w Żywcu 

Organ prowadzący Żywiecka Fundacja Rozwoju 

Dane kontaktowe 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 2 
tel.: 575 580 700 
e-mail: zfr@zfr.org.pl 
www.zfr.org.pl 

Data utworzenia 2016 

Specyfika działalności Przedmiotem działania CIS jest wypracowanie wspólnie z uczestnikami nowych 
umiejętności i kwalifikacji poprzez: 

 kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie 
pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecz-
nemu; 

 nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifi-
kowanie, podwyższenie kwalifikacji zawodowych; 

 naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb życiowych własnym staraniem, 
zwłaszcza przez możliwość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa 
w projekcie i osiągania własnych dochodów; 

 uczenie umiejętności racjonalnego planowania budżetu domowego, gospodaro-
wania posiadanymi środkami pieniężnymi. 

Prowadzone pracownie CIS w Żywcu prowadzi stacjonarnie 5 pracowni i 1 pracownię zewnętrzną wraz 
z partnerem projektu RONDO Sp. z o.o. 

Pracownia gastronomiczna. Uczestnicy nabywają umiejętności przygotowania róż-
norodnych posiłków kuchni polskiej, innych państw europejskich, a także kuchni ży-
dowskiej i azjatyckiej. Uczą się przygotowania posiłków dietetycznych, zasad funkcjo-
nowania zakładów żywienia zbiorowego, planowania przyjęć okolicznościowych itp. 

Pracownia remontowo-renowacyjna. Siedziba fundacji znajduje się w zabytkowej 
kamienicy, która wymaga renowacji. Uczestnicy pracowni w ramach zajęć wykonują 
prace remontowe poszczególnych pomieszczeń, dzięki czemu nabywają nowe umie-
jętności i po zakończeniu uczestnictwa w CIS mają większe szanse na znalezienie 
zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Pracownia wykonuje także renowację mebli 
używanych. 

Pracownia gospodarcza. Uczestnicy zajmują się utrzymywaniem czystości i porząd-
ku w budynku fundacji oraz na zewnątrz. Pracownia jest wyposażona w profesjonal-
ną pralkę, suszarkę, maszynę do szycia oraz stanowisko do prasowania, obsługuje 
pozostałe pracownie, dbając o czystość i bieżące naprawy odzieży roboczej uczestni-
ków. Uczestnicy dbają także o czystość w kawiarni, przygotowują sale do spotkań, 
szkoleń, koncertów, które odbywają się zarówno w kawiarni, jak i poza budynkiem 
ZFR. Pracownia wykonuje także prace na zlecenie firm zewnętrznych, np. mycie 
okien, ozonowanie pomieszczeń, dbanie o porządek w biurach, pielęgnacja działek, 
koszenie trawników, utrzymanie zimowe budynków. 

Pracownia opiekuńczo-asystencka. Uczestnicy pracowni wykonują zadania na 
zewnątrz Centrum, w miejscu zamieszkania podopiecznych. Do głównych zadań 
należy: pomoc w codziennych czynnościach życiowych, pielęgnacja, dbanie o zdro-
wie i higienę osobistą osób niesamodzielnych, umawianie wizyt lekarskich, realizacja 
recept oraz innych zadań uzgodnionych z podopiecznym. 

Pracownia designu i techniki biurowej. Uczestnicy nabywają różnorodne umiejęt-
ności, takie jak krój i szycie odzieży, obsługa maszyn krawieckich, maszyny haftują-
cej, wykonywanie prac zdobniczych z bibuły, gliny, drewna, projektowanie i wykona-
nie kartek okolicznościowych itp. Pracownia w ramach swoich zadań szyje odzież, 
pościel, torby na zakupy, które mogą być ozdobione indywidualnym logo wykonanym 
na maszynie haftującej. 

Pracownia produkcyjno-postprodukcyjna. Pracownia jest prowadzona wraz 
z partnerem projektu firmą RONDO Sp. z o.o. Uczestnicy pracowni wykonują prace 
w magazynie tkanin, krojowni, szwalni oraz magazynie produktów gotowych, jak  
przygotowywanie tkanin, układanie i segregowanie skrojonych elementów, znakowa-
nie elementów odzieży, prasowanie wyrobów gotowych, etykietowanie i pakowanie. 

Ilość uczestników, którzy skorzystali ze wsparcia podmiotu od momentu utworzenia 330 

Ilość uczestników korzystających ze wsparcia rocznie 70 

Ilość zakończonych IPZS 5 

Ilość przerwanych IPZS 4 
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Instytucja Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu 

Organ prowadzący Miasto Bytom 

Dane kontaktowe 41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10 

tel.: (32) 283 15 48 

e-mail: cis.bytom@interia.pl 

www.cisbytom.pl 

Data utworzenia 01.07.2014 

Specyfika działalności Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu stanowi jednostkę organizacyjną gminy 
Bytom. Przedmiotem działania jest wykonywanie zadań gminy w zakresie reintegracji 
zawodowej i społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
oraz realizacja zatrudnienia socjalnego. Reintegracja społeczno-zawo-dowa prowa-
dzona jest w ramach Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego zgodnie z 
ustawą o zatrudnieniu socjalnym. Z usług pracowni CIS i uczestników realizujących 
IPZS korzystają między innymi: 

 Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu; 

 Bytomskie Centrum Wsparcia; 

 Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja” w Bytomiu; 

 Opera Śląska w Bytomiu; 

 Bytomskie Centrum Kultury; 

 Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytomiu; 

 placówki edukacyjne i przedszkolne; 

 domy pomocy społecznej; 

 osoby korzystające z bonów żywnościowych MOPR w Bytomiu i noclegowni. 
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Prowadzone pracownie Działalność obejmuje w szczególności: usługi reintegracji zawodowej w postaci nauki 
zawodu, treningów pracy, zatrudnienia wspieranego oraz innych form aktywizacji za-
wodowej w ramach: 

 pracowni porządkowej; 

 pracowni gastronomicznej; 

 pracowni pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych; 

 pracowni porządkowo-remontowej; 

 pracowni fryzjerskiej; 

 pracowni krawiecko-rękodzielniczej; 

 innych pracowni tworzonych według występujących potrzeb. 

Ilość uczestników, którzy skorzystali ze wsparcia podmiotu od momentu utworzenia 444 

Ilość uczestników korzystających ze wsparcia rocznie 100 

Szacunkowa ilość uczestników dotkniętych problemem uzależnień ok. 30% 

Ilość zakończonych IPZS 287 

Ilość przerwanych IPZS 157 

Organizacja Centrum Integracji Społecznej w Bielsku-Białej 

Organ prowadzący Fundacja Teatru Grodzkiego 

Dane kontaktowe 43-300 Bielsko Biała, ul. Sempołowskiej 13 
tel.: (33) 475-53-06 
e-mail: biuro@cis.bielsko.pl 
www.cis.bielsko.pl 
www.teatrgrodzki.pl 

Specyfika działalności Reintegracja społeczna i zawodowa grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w ramach udzielanego wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, 
terapeutycznego, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, w tym przeszkolenia 
zawodowego). W ramach CIS wsparcie udzielane jest otoczeniu uczestników, z za-
pewnieniem kompleksowości działań reintegracyjnych. Poza tym testowany jest model 
współpracy z instytucjami i organizacjami, realizującymi lokalnie usługi społeczne, 
przy wykorzystaniu preferencji i potencjału niektórych uczestników do sprawowania 
usług asystencko-opiekuńczych. 
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Prowadzone pracownie Działalność CIS obejmuje pracownie: 

 gospodarczo-porządkową; 

 post-produkcyjną; 

 usług społecznych; 

 administracyjno-biurową. 

Ilość uczestników, którzy skorzystali ze wsparcia podmiotu od momentu utworzenia 342 

Ilość uczestników korzystających ze wsparcia rocznie ok. 75 

Szacunkowa ilość uczestników dotkniętych problemem uzależnień 30% 

Ilość zakończonych IPZS 216 + 29 w trakcie 

Ilość przerwanych IPZS 342 

Organizacja Centrum Integracji Społecznej Zawiercie-Żerkowice 

Organ prowadzący Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne 

Dane kontaktowe 42-400 Zawiercie Żerkowice, ul. Jurajska 121 
tel.: (67) 160 4532 
e-mail: cis.zawiercie.zerkowice@wp.pl 
www.chsd.pl/centrum-integracji-spolecznej/ 

Data utworzenia 2009 

Specyfika działalności Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych. W ramach reintegracji 
zawodowej, mającej na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielne-
go świadczenia pracy. Każdy uczestnik jest zobowiązany do realizacji programu rein-
tegracji zawodowej, jednocześnie uzyskuje szerokie, interdyscyplinarne wsparcie. 
Kwalifikacje zawodowe uczestnicy podnoszą m.in. w ramach praktyk w Środowisko-
wym Domu Samopomocy, przedszkolach, szkołach, hotelu oraz Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej w Zawierciu. 

Prowadzone pracownie W ramach Centrum działają pracownie: opiekuna osób starszych, gastronomiczna, 
ogólnobudowlana oraz porządkowa. 

Ilość uczestników, którzy skorzystali ze wsparcia podmiotu od momentu utworzenia 512 

Ilość uczestników korzystających ze wsparcia rocznie 42 

Szacunkowa ilość uczestników dotkniętych problemem uzależnień 20 

Ilość zakończonych IPZS 242 

Ilość przerwanych IPZS 270 
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Instytucja Klub Integracji Społecznej w Zabrzu 

Organ prowadzący MOPR Zabrze 

Dane kontaktowe 41-800 Zabrze, ul. Wyzwolenia 7 
tel.: (32) 271 64 31 
e-mail: kis@mopr.zabrze.pl 
www.mopr.zabrze.pl/projekty-i-programy/klub-integracji-spolecznej 

Data utworzenia 2008 

Specyfika działalności Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Zajęcia, prowadzone przez psychologów, konsultantów ds. reintegracji społecznej 
i doradztwa zawodowego oraz pracowników socjalnych, są pogrupowane w trzy główne 
bloki tematyczne: 

 warsztaty doradztwa zawodowego; 

 psychoedukację; 

 edukację społeczną. 

Z KIS współpracują również: położna, terapeuta uzależnień, wizażysta, dietetyk, któ-
rzy służą specjalistyczną wiedzą uczestniczkom i uczestnikom. Część beneficjentów 
KIS uczestniczy równocześnie w trzech programach aktywności lokalnej, prowadzo-
nych w dzielnicach miasta. PAL-e prowadzą rozległą współpracę z lokalnymi instytucja-
mi, organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz młodzieży, osób starszych, 
osób z niepełnosprawnościami, itp. Te działania były wyróżnione nagrodą lokalną Profi-
laktyk Roku oraz wojewódzką „Śląski Prometeusz". 

Ilość uczestników, którzy skorzystali ze wsparcia podmiotu od momentu utworzenia 2500 

Ilość uczestników korzystających ze wsparcia rocznie 150 

Szacunkowa ilość uczestników dotkniętych problemem uzależnień 40% 

Ilość zakończonych IPZS 85 

Ilość przerwanych IPZS 57 
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Instytucja Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu 

Organ prowadzący Gmina Koniecpol 

Dane kontaktowe Koniecpol 42-230, ul. Chrząstowska 6a 
tel.: 602 815 323 
e-mail: ciskoniecpol@gmail.com 
www.cis.koniecpol.pl 

Data utworzenia 2013 

Prowadzone pracownie Działalność ogrodniczo-porządkowa; opieka nad osobami starszymi oraz pracownia 
szwalnicza. 

Ilość uczestników, którzy skorzystali ze wsparcia podmiotu od momentu utworzenia 330 

Ilość uczestników korzystających ze wsparcia rocznie 55 

Szacunkowa ilość uczestników dotkniętych problemem uzależnień 8 

Ilość zakończonych IPZS 200 

Ilość przerwanych IPZS 150 
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Rozwiązania i dobre praktyki wdrażane w zakresie 

przeciwdziałania problemom uzależnień przez  

wybrane podmioty reintegracji zawodowej  

i społecznej 
 

Od wielu lat Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Prze-

ciwdziałania Narkomanii, CBOS, Policja i inne instytucje publikują dane, wskazujące na wzrost 

niepokojących zjawisk związanych z uzależnieniami. Problemy narastają zarówno w wymiarze 

ilościowym (wzrastają statystyki ilości spożywanego alkoholu) oraz jakościowym (środki odurzają-

ce są coraz szerzej dostępne, zwiększa się krąg osób dotkniętych problemem). Specyfika proble-

mów uzależnień polega na tym, że niosą ze sobą szerokopasmowe szkody w wymiarze indywidu-

alnym i zbiorowym. Jak wskazują badania, uzależnienie od alkoholu stanowi obecnie podstawo-

wy problem matrycujący sytuację społeczną i zawodową tzw. długotrwałych klientów pomocy 

społecznej, w tym osoby trwale pozbawione zatrudnienia.  

Skuteczne działania naprawcze wymagają nie tyle strategii reaktywnych i działania doraźnego, 

lecz całościowego podejścia do problemu, obejmującego m.in. współdziałanie różnych specjali-

stów i instytucji (w wymiarze międzysektorowym i interdyscyplinarnym) w zakresie diagnozy, tera-

pii indywidualnej i grupowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, interwencji kryzysowej, po-

radnictwa specjalistycznego, a często włączania innych, w tym innowacyjnych lub deficytowych 

usług społecznych.  

Kierownicy, kadra instruktorów oraz psychologowie i pracownicy socjalni niemal wszystkich funk-

cjonujących obecnie w województwie śląskim podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej bory-

kają się z podobnymi problemami i barierami. Wśród nich szczególną rolę odgrywają problemy 

uzależnień, wraz z współistniejącymi deficytami, które obniżają efektywność podejmowanych 

działań w skali mikro, mezo i makro.  

Jednocześnie znamy przykłady sprawdzonych i efektywnych rozwiązań, które niestety nie są  

w wystarczającym stopniu promowane. Niezbędne jest z tego względu forum wymiany praktyk  

i doświadczeń. Jako dobrą praktykę rozumie się w tym przypadku przedsięwzięcie, którego reali-

zacja przyniosła już pozytywne i trwałe rezultaty oraz daje możliwość zastosowania skutecznych 

oddziaływań w podobnych warunkach, lecz w innym miejscu lub przez inne podmioty. 

Co jest szczególnie istotne i wartościowe, w praktyce reintegracji społeczno-zawodowej to per-

spektywa czasu i koncentracji na zajęciach. W przypadku CIS-ów okres uczestnictwa w warszta-

tach trwa 12 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony. To przekłada 

się na istotny walor terapeutyczny, daje możliwość intensywnej pracy na wielu płaszczyznach z 

osobą uzależnioną nawet przez okres 18 miesięcy, a z perspektywy beneficjenta, gwarantuje ryt-

mikę zajęć oraz możliwość skupienia się na rutynach codziennych czynności samoobsługowych 

oraz zaangażowania zawodowego. Uczestnicy przebywają w centrach od poniedziałku do piątku 

w stałych godzinach (zazwyczaj od godz. 7.00 do 13.00-14.00), co jest szczególnie istotne dla osób 
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uczestniczących w terapii, zamierzających utrzymać abstynencję. Taka rytmika codziennych obo-

wiązków pomaga w wypełnianiu czasu konstruktywnymi czynnościami, dostarczając jednocze-

śnie  pozytywnych wzmocnień. Nie bez znaczenia jest fakt, że uczestnicy pracując w konkretnych 

pracowniach (grupach), realizujących z powodzeniem zadania komercyjne lub na rzecz miasta/

powiatu mają poczucie tworzenia czegoś wartościowego, zdobywania nowych kompetencji, wkła-

du w rozwój i dobrostan lokalnej społeczności. Przekłada się to bezpośrednio na samoocenę, po-

czucie własnej sprawczości. Wzmocnione zostaje poczucie własnej wartości oraz wpływu na wła-

sne życie, co jest kluczowe dla osób wychodzących z uzależnienia. 

 

 

Perspektywa Community Reinforcement Approach  

Funkcjonowanie podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej ma wiele elementów wspólnych 

z zaproponowanym przez Nathana Azrina programem wsparcia społecznego CRA: Community 

Reinforcement Approach. Amerykański psycholog opracował skuteczne strategie pomagania 

osobom w znalezieniu zatrudnienia oraz w lepszym dopasowaniu do oczekiwań i możliwości ryn-

ku pracy. Stałe zatrudnienie – jak wskazują badania – jest kluczowym czynnikiem pozytywnej 

prognozy terapii uzależnień. Pomimo ukończenia terapii oraz jej pozytywnych wyników klienci po-

zostający bez stałego zatrudnienia rzadziej utrzymują stan abstynencji. Warunkiem skutecznego 

wspierania bezrobotnego klienta po zakończeniu programu terapii jest zatem równoległe rozpo-

częcie uczestnictwa w podmiocie zatrudnienia socjalnego, np. w Centrum Integracji Społecznej. 

Podstawą koncepcji CRA jest metodyka pozytywnego wzmacniania, zakładająca, że wielowymia-

rowe i konsekwentne wzmacnianie konkretnego zachowania ma realne szanse jego utrwalenia. 

Aby człowiek zechciał zrezygnować ze źródła dotychczasowych wzmocnień (jakim było m.in. 

działanie substancji psychoaktywnej, np. alkoholu), z zaproponowaną alternatywą musi wiązać 

się większa (z perspektywy mechanizmów psychologicznych klienta) nagroda. Perspektywa 

zmiany dotychczasowego życia, utrzymania trzeźwości musi być zatem znacząco lepsza 

(dobrostan, jakość życia) aniżeli dotychczasowe funkcjonowanie osoby wychodzącej z uzależnie-

nia. Powinno nastąpić zatem przeniesienie akcentu z negatywnych konsekwencji na pozytywne 

wzmocnienie. Program i funkcjonowanie uczestników w podmiotach reintegracji społeczno-

zawodowej w założeniu koncentruje się właśnie na pozytywnym wzmacnianiu abstynencji oraz 

osłabianiu wartości „dotychczasowych nagród”, związanych z przyjmowaniem substancji psycho-

aktywnych. Motywatorami wzmacniającymi abstynencję są w tym przypadku dobra atmosfera 

w miejscu pracy, uznanie kadry oraz zespołu, poczucie afiliacji – przynależności, nagroda w po-

staci premii motywacyjnej za trzeźwość, jak również przekonanie o perspektywie utraty zaufania 

w sytuacji powrotu do używania alkoholu, utrata świadczenia integracyjnego oraz innych benefi-

tów i przywilejów związanych z uczestniczeniem w programie. Kierownicy, instruktorzy oraz kadra 

wspierająca w CIS skupiają uwagę na poszukiwaniu naturalnych i środowiskowych źródeł pozy-

tywnych wzmocnień, które nie mają nic wspólnego z dotychczasowymi, tj. używaniem substancji 

psychoaktywnych. W centrach pracuje się nad budowaniem życia uczestników bez nałogu, prze-

redagowaniem dotychczasowych systemów wartości, wypracowaniem nowego sensu, opartego 

o satysfakcję z wykonywanej pracy oraz nowych rutyn dnia codziennego, współodpowiedzialność       
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za wykonywaną pracę, a także kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, kształtowa-

nia nowych relacji międzyludzkich. Priorytetem są aktywności, które dostarczają pozytywnych 

wzmocnień bez używania alkoholu. 

 

Perspektywa Client Centered Practice w reintegracji  

społeczno-zawodowej oraz terapii uzależnień   

Aktywna integracja odgrywa kluczową rolę w terapii i profilaktyce uzależnień oraz promowaniu 

pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym osób wychodzących z nałogu. Z kolei profesjonal-

nie prowadzona terapia uzależnień, wraz z poradnictwem specjalistycznym, jest kluczowym ele-

mentem uzupełniającym i warunkującym efektywność reintegracji zawodowej. Jednym z filarów 

skutecznej działalności terapeutycznej (w tym przypadku leczenie uzależnienia od środków psy-

choaktywnych w tym alkoholu) oraz aktywizacji zawodowej jest założenie, iż zajęcie (praca) oraz 

możliwość stałego zaangażowania klienta jest jednym z podstawowych bodźców terapeutycz-

nych, a jednocześnie jednym z celów planowanej i prowadzonej interwencji. Kompleksowa dzia-

łalność aktywizacyjna (obejmująca aktywizację zdrowotną, edukacyjną, społeczną i zawodową) 

jest bowiem zorientowana na promowanie oraz wspieranie nie tylko zatrudnienia, ale zmiany sze-

rzej rozumianej. Jej podstawowym celem jest umożliwianie klientom poprawy dobrostanu, utrwa-

lenia trzeźwości oraz pełnienia różnych ról społecznych, pełnego uczestnictwa w czynnościach 

dnia codziennego, a także konstruktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania relacji społecz-

nych. Aktywizacja obejmuje kompleksową interwencję, która koncentruje się na umożliwieniu 

klientom satysfakcjonującego poziomu funkcjonowania oraz rozwijanie jak najszerszego uczest-

nictwa (partycypacji) w życiu społecznym. W terapii uzależnień regularna, nadająca sens życiu 

praca, ale także odpowiednio przeredagowane czynności dnia codziennego, aktywna rozrywka, 

kontakty ze środowiskiem, rozwijanie zainteresowań mają bardzo istotne działanie regeneracyjne 

oraz normalizujące. Stają się zatem istotnym obszarem wzmacniania (empowerment) osoby wy-

chodzącej z uzależnienia.  

W kontekście aktywizacji i pracy z osobami uzależnionymi – tj. funkcjonowania podmiotów reinte-

gracji, można wskazać na dwa wymiary działania w terapii zorientowanej na wzmacnianie party-

cypacji: terapia przez zajęcie oraz terapia do zajęcia. Terapia przez zajęcie, prowadzona w ra-

mach różnorodnych warsztatów polega na tym, że zajęcia (praca fizyczna, organizacyjna, prace 

manualne) wykonywane w odpowiedni sposób, odpowiednio regularnie, zgodnie z planem i rytmi-

ką dnia codziennego mają szansę poprawić lub utrzymywać określone sprawności i dobrostan. 

Ponadto powinny przynosić beneficjentowi satysfakcję. Tak więc warsztaty zawodowe wspoma-

gają proces leczenia poprzez właściwie dobraną aktywność, która ma na celu poprawić funkcjo-

nowanie uczestników. Drugą wskazaną tu kategorią jest terapia do zajęcia. Polega ona na wy-

korzystywaniu różnorodnych narzędzi i możliwości (organizacja pracy, warsztaty i pracownie, te-

rapia indywidualna i grupowa, spotkania z doradcą zawodowym), zaplanowanych i koordynowa-

nych, celem osiągnięcia określonych w IPZS celów. Obejmują one nie tylko samą aktywność za-

wodową, ale szereg obszarów uważanych za istotne: np. umiejętność nawiązywania i podtrzymy-

wania relacji społecznych, umiejętność funkcjonowania w grupie, itp. Patrząc kompleksowo, od-

noszą się one do trzech głównych obszarów życia każdego człowieka:  
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 do czynności dnia codziennego (efektywna samoobsługa, zdrowy styl życia); 

 pracy/produktywności (aktywizacja edukacyjna i zawodowa, nabywanie nowych kompetencji, 

znalezienie i utrzymanie pracy); 

 konstruktywnego spędzania wolnego czasu (posiadanie i rozwijanie własnych zainteresowań, 

rozwijanie właściwych relacji społecznych. 

Określone cele, w ramach funkcjonujących dobrych praktyk, każdorazowo postrzegane jako 

działania, które mają istotne znaczenie i są celowe w życiu beneficjenta, ich osiąganie jest dla 

niego znaczące w wymiarze osobistym oraz socjo-kulturowym. Cele i idące za nimi działania 

w założeniu powinny być istotne dla osoby, dla jej funkcjonowania, samopoczucia, kompetencji, 

relacji społecznych; w dalszej perspektywie mają wielki wpływ na sposób spędzania czasu, styl 

życia, funkcjonowanie w najbliższym środowisku oraz podejmowanie dalszych decyzji. Można 

w tym kontekście przywołać ciekawy przykład jednego z uczestników pracowni gastronomicznej 

CIS, który w ramach dodatkowej ścieżki edukacyjnej podjął – mało perspektywiczny pozornie – 

kurs carvingu. Jak się okazało, było to nie tylko adekwatne do jego zainteresowań oraz 

osobistych predyspozycji i talentu, lecz zaowocowało dużym sukcesem, ze względu na 

zapotrzebowanie na taki rodzaj dekoracji w usługach gastronomicznych. 

Praktyka zorientowana na klienta, jako podejście w procesach terapeutycznych i aktywizacyjnych, 

stanowi szczególny przykład dobrej praktyki stosowanej w podmiotach reintegracji społeczno-

zawodowej, zwłaszcza w Centrach Integracji Społecznej. Podejście to zakłada pełne otwarcie na 

realne potrzeby i możliwości klienta, przyjęcie jego perspektywy: analizę potrzeb, zasobów i dos-

tarczenie adekwatnego wsparcia w trzech obszarach: samoobsługi, produktywności oraz 

spędzania wolnego czasu. Client centered parctice zakłada, iż zewnętrzna pomoc (terapia 

uzależnień, aktywizacja, specjalistyczne poradnictwo) stanowi rodzaj facylitacji, która pomaga 

klientowi podejmować decyzje, uświadamiać własne potrzeby oraz osiągać cele. Perspektywa 

client centered parctice zakłada dobór działań i aktywności ważnych, osiągalnych, celowych 

oraz znaczących dla klienta i jego funkcjonowania w różnych środowiskach (praca, edukacja, 

zamieszkanie). W każdym przypadku jednak to użytkownik ustala cele, jak również ma możliwość 

dokonania wyboru spośród proponowanych zajęć, a interwencja dobierana jest pod kątem celów 

istotnych jego dobrostanu. Ta perspektywa zakłada koncentrację na potrzebach i zasobach, które 

wiążą się z pokonaniem trudności, nie tylko na deficytach/problemie/chorobie. Można pod-

sumować, że celem aktywizacji zawodowej, w połączeniu z terapią uzależnień jest pomoc w osią-

ganiu maksymalnego poziomu niezależności funkcjonalnej, wzrostu poziomu samooceny i poczu-

cia własnej wartości poprzez rozwijanie umiejętności, których poziom uległ obniżeniu. Osiągnięcie 

tak sformułowanych celów umożliwia z jednej strony wnikliwa diagnoza możliwości klienta, ocena 

jego funkcjonowania, wsparcia uzyskiwanego w środowisku oraz sposobów ewentualnego 

podniesienia ich poziomu, z drugiej strony realizacja tych celów nie byłaby możliwa bez 

odpowiednich postaw zawodowych.  

Ważnym elementem reintegracji są konsultacje i doradztwo (poradnictwo). Kolejną możliwością 

pracy w środowisku, wypełniającą bardzo często poważną lukę w systemie poradnictwa 

specjalistycznego – jest edukowanie m.in. z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy 

problematyki współuzależnień. Często bowiem klienci jednostek oraz ich środowiska nie 

dysponują możliwością dotarcia do wiedzy fachowej, a nawet prostych rozwiązań. Dobre praktyki    

mm 
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podejmowane przez Centra Integracji Społecznej wskazują, że ich rola rozszerza się na środowi-

sko klientów i zyskuje wymiar community-centerd practice oraz praktyki zorientowanej na rodzinę 

(family-centerd practice). W istocie pracownicy (instruktorzy, psychologowie, pracownicy socjalni 

CIS) pomagają zaadoptować uczestników do ich środowiska życia, bądź wspomagają modyfika-

cje do aktualnych potrzeb oraz pomagają – w ogólnym wymiarze – radzić sobie w życiu codzien-

nym. Rozwijają wśród klientów cechy myślenia przyszłościowego, pobudzając do podejmowania 

decyzji czy realizacji zaplanowanych zajęć. Mają możliwość wpływania na życie klientów poprzez 

zwiększanie ilości społecznych interakcji, zachęcanie do rozrostu grup samopomocowych, tym 

samym zapobiegając izolacji, wycofaniu uczestników oraz ich instytucjonalizacji. 

Specyfika podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej wymaga od kadry szczególnych cech: 

kreatywności, komunikatywności, umiejętności obserwacji, znajomości narzędzi diagnostycznych 

oraz stałego poszukiwania rozwiązań i możliwości interwencyjnych – także nowatorskich i niesza-

blonowych. Wyjątkowość zadań zobowiązuje do ciągłej eksploracji różnych podejść oraz rozwią-

zań. Tym samym, jak wskazuje praktyka, gdyby przywołać role realizowane w śląskich PZS moż-

na wskazać na takie szerokie obszary zadań, jak poradnictwo, coaching, facylitację, edukowanie, 

instruowanie, a także koordynację z lokalną siecią instytucji oraz koordynowanie pracy środowisk 

klientów. 

 

 Zadania o charakterze społecznym: komunikacja z klientem, diagnoza i ocena sytuacji 

społecznej uczestnika, ustalenie oddziaływania środowiska społecznego na uczestnika, roz-

wiązywanie sytuacji trudnych społecznie, organizacja działań interwencyjnych i integracyj-

nych, doradztwo, poradnictwo, edukacja i wsparcie.  

 Zadania o charakterze zawodowym i ergonomicznym: m.in. prowadzenie pracowni,     

instruktaż i nauka, planowanie oraz prowadzenie pracy o charakterze indywidualnym oraz 

grupowym, nauka uczestników wykonywania różnorodnych czynności, przygotowanie do pra-

cy, dobór prac adekwatnych do sytuacji, zdrowia, wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, 

kontrolowanie pracy, organizowanie miejsca pracy zgodnego z wymogami ergonomii, projekto-

wanie przyjaznej przestrzeni, projektowanie, dobieranie i dostarczanie odpowiednich sprzętów. 

 Zadania o charakterze terapeutyczno-medycznym: m.in. prowadzenie terapii indywidual-

nej i grupowej, motywowanie do leczenia, diagnoza i ocena sprawności, sytuacji zdrowotnej, 

potencjału, możliwości i barier, wyjaśnianie procesów patologicznych, promowanie zdrowego 

stylu życia i projektowanie działań w tym zakresie, korelowanie oddziaływania terapeutyczne-

go z oddziaływaniem leczniczym i rehabilitacyjnym. 

 Zadania o charakterze kulturoterapeutycznym: organizacja wydarzeń, świąt, wyjścia i wy-

cieczki, uczestniczenie w wydarzeniach, działania integracyjne, budowanie pozytywnej kultu-

ry organizacji. 
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Doświadczenia śląskich podmiotów zatrudnienia  

socjalnego (które wzięły udział w badaniu) cz. 1.  

Główne powody przerywania współpracy z klientami 

 

 

 

 

 

 5 

Centrum Integracji  

Społecznej w Tychach 

Głównym powodem przerwania IPZS są: 

 uzależnienia: zdecydowane i notoryczne nieprzestrzeganie regulaminu 
CIS; w kwestii spożywania alkoholu, a co za tym idzie, nieobecności nie-
usprawiedliwione, które stanowią konsekwencję nietrzeźwienia; 

 kolejnym powodem rezygnacji z realizacji IPZS są własne wnioski uczest-
ników związane z podjęciem zatrudnienia oraz trudną sytuacją socjalno-
bytową; 

 w dalszej kolejności osiągnięcie wieku emerytalnego oraz trudna sytuacja 
zdrowotna. 

Centrum Integracji  

Społecznej  

w Dąbrowie 

Górniczej 

Głównym powodem przerwania IPZS są: 

 wykluczenie z powodu długotrwałych nieobecności; 
 podjęcie zatrudnienia; 
 problemy natury osobistej oraz związane z trudną sytuacją osobistą,    

której skala wykracza poza możliwości wsparcia w CIS. 

Centrum Integracji  

Społecznej Zawiercie- 

Żerkowice 

Głównymi powodami przerwania IPZS są: 

 naruszenie regulaminu uniemożliwiające dalszą realizację programu; 
 trwałe opuszczanie zajęć; 
 złożenie oświadczenia o odstąpieniu od realizacji IPZS z przyczyn indywi-

dualnych; 

 podjęcie zatrudnienia; 
 uzależnienie od alkoholu i brak woli podjęcia/kontynuowania terapii. 

Centrum Integracji  

Społecznej w Żywcu 

Absencja klientów spowodowana problemami osobistymi (w tym uzależnienia) 
oraz inne powody osobiste i społeczne. 

Centrum Integracji  

Społecznej w Łazach 

Głównymi powodami przerwania IPZS są: 

 notoryczne naruszanie regulaminu CIS, uniemożliwiające dalszą realiza-
cję programu, w tym trwałe opuszczanie zajęć; 

 złożenie oświadczenia o odstąpieniu realizacji programu z przyczyn indy-
widualnych; 

 podjęcie zatrudnienia; 
 uzależnienie od alkoholu. 

Centrum Integracji  

Społecznej w Witowie 

Głównymi powodami przerwania IPZS są podjęcie stałego zatrudnienia,      
długotrwała nieobecność lub względy zdrowotne. 

Centrum Integracji  

Społecznej  

w Koniecpolu 

Głównymi powodami przerwania IPZS są: 

 problem alkoholowy z jednoczesnym brakiem woli podjęcia terapii; 
 brak motywacji i zaangażowania do pracy i uczestniczenia w zajęciach 

CIS; 

 podjęcie zatrudnienia. 

Centrum Integracji  

Społecznej w Bytomiu 

Głównymi powodami przerwania IPZS są łamanie regulaminu uczestnictwa 
w CIS, w tym przede wszystkim nieobecności nieusprawiedliwione oraz nadu-
żywanie alkoholu. Około 10% rezygnacji i przerwania IPZS wynika ze względu 
na podjęcie pracy przez uczestnika. 
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Doświadczenia śląskich podmiotów zatrudnienia  

socjalnego cz. 2. Prowadzone działania w zakresie  

profilaktyki i przeciwdziałania problemom uzależnień  

 

 

 5 

Centrum Integracji  
Społecznej  
w Tychach 

Głównym czynnikiem wyróżniającym działania CIS w Tychach jest aktywna 
i wielopłaszczyznowa reintegracja zawodowa uczestników, która stanowi dodatkowy, 
lecz kluczowy komponent w drodze do wyjścia z uzależnienia. Uczestnicy poprzez co-
dzienną pracę, a co za tym idzie przestrzeganie całego szeregu zasad uczestnictwa 
w CIS, rytmu dnia codziennego itp., starają się utrzymywać trzeźwość, której brak dys-
kwalifikuje ich w realizacji IPZS. Dodatkowo uczestnicy biorą udział w zajęciach z kwalifi-
kowanym terapeutą uzależnień, prowadzącym zajęcia w centrum. Zajęcia odbywają się 
regularnie, lecz wplatane są w harmonogram, tak aby jak najwięcej uczestników w nich 
uczestniczyło i aby zminimalizować świadomą absencję – mechanizmy ucieczki. 

Kadra pracowników centrum stara się wykorzystywać wszelkie metody i kanały, które 
pozwolą na skuteczne dotarcie do odpowiednich miejsc, w których uczestnicy CIS, po 
wyrażeniu zgody, będą mogli spróbować rozwiązać swój problem. 

W związku z tym utrzymywany jest ścisły kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, pracownikami przychodni, ośrodkami terapii uzależnień, instytucja-
mi specjalistycznego poradnictwa socjalnego, organizacjami, które mają w swojej ofercie 
terapie indywidualne, grupowe i rodzinne oraz czasami instytucjami kościelnymi, które 
również oferują pomoc w tym zakresie. 

Centrum Integracji  
Społecznej w Dąbrowie  
Górniczej 

W centrum osoby z problemem alkoholowym kierowane są do instytucji zajmujących się 
profesjonalnie leczeniem uzależnień. Organizowane są spotkania z psychologiem oraz 
innymi specjalistami w celu udzielenia maksymalnej pomocy na rzecz utrzymania absty-
nencji. 

W Centrum Integracji Społecznej prowadzone są przez psychologa indywidualne rozmo-
wy z uczestnikami, dotyczące problemów z alkoholem, leczenia oraz motywacji. Psycho-
log podczas konsultacji stara się wyjaśnić, w jaki sposób radzić sobie z uzależnieniem, 
gdzie ewentualnie się zwrócić o pomoc i wsparcie, jakie podjąć kroki, aby walczyć z na-
łogiem; korzysta z szerokich kręgów wsparcia (poradnictwo, leczenie, kluby AA). Ponad-
to, psycholog prowadzi grupowe „pogadanki” dotyczące profilaktyki uzależnień, na któ-
rych przekazuje wiedzę na temat uzależnień od środków psychoaktywnych, mechani-
zmów uzależnienia oraz metod wychodzenia z nałogów. 

Ukazanie uczestnikom rożnych możliwości i sposobów walki z uzależnieniem jest waż-
nym celem Centrum Integracji Społecznej. 

Ważna w tym zakresie jest współpraca: utrzymywany jest stały kontakt z osobami oraz 
instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem i leczeniem problemów uzależnień, 
w tym wsparciem, samopomocą oraz specjalistycznym poradnictwem (np. prawnym, 
pedagogicznym). 

Udzielana jest pomoc i wsparcie zgodnie z obowiązującymi standardami, a w przypadku 
konieczności prowadzona jest interwencja kryzysowa. 

Prowadzona jest współpraca z Dziennym Domem „Senior-Wigor”, Domem Pomocy „Pod 
Dębem”, poprzez organizację przez te placówki możliwości odbycia praktyk zawodo-
wych dla uczestników. Praktyki zawodowe to kolejny, kluczowy etap na drodze w usa-
modzielnianiu się społeczno–zawodowym uczestników. Jest to również doskonała oka-
zja, by sprawdzić możliwości, umiejętności i predyspozycje uczestników na danym sta-
nowisku pracy. 

Prowadzona jest także współpraca z Fundacją „Godne Życie” w zakresie wynajmu lokalu 
użytkowego oraz remont pomieszczeń użytkowych dla Spółdzielni Socjalnej „Vendo”. 

Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy wielu lokalnych projektach na rzecz 
osób potrzebujących, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, co daje 
uczestnikom CIS bezpośrednie perspektywy zaangażowania i wydatnej pomocy (np. 
z powodzeniem zrealizowany został remont lokali socjalnych dla najbardziej potrzebują-
cych oraz projekt socjalny „Mój kawałek podłogi"). 
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Centrum Integracji  
Społecznej  
Zawiercie-Żerkowice 

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej Zawiercie-Żerkowice mają możliwość indy-
widualnych spotkań z psychologiem oraz innymi specjalistami. Prowadzona jest stale 
pomoc osobom uzależnionym w podtrzymywaniu abstynencji na zasadzie pozytywne-
go wzmocnienia. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa pomoc w znalezieniu stałego 
zatrudnienia. W ramach CIS organizowane są warsztaty zadaniowe ze specjalistami: 
psychologiem, pracownikiem socjalnym, terapeutą uzależnień. Celem warsztatów jest 
m.in. wykształcenie czynników, tj. umiejętności radzenia sobie ze stresem, emocjami, 
kryzysami, podniesienie samooceny oraz poczucia własnej wartości; podniesienie 
umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; motywacji i umiejętności samo-
dzielnego poszukiwania zatrudnienia; pozytywne relacje zatrudnienia, podwyższenie 
zdolności adaptacyjnych; motywacja do leczenia uzależnienia; podniesienie motywacji 
do zapobiegania procesowi wykluczenia. 

Regularnie przygotowywane są wydarzenia w celu budowania więzi, relacji grupowych 
oraz kultury organizacyjnej. Są to m.in. festyny i pikniki integracyjne dla uczestników 
centrum ich otoczenia oraz społeczności lokalnej, wyjazdy integracyjne, dni otwarte 
CIS. W realizowane projekty włączane jest środowisko lokalne. 

Inne ważne działania mające wymiar terapeutyczny: 

 wykonywanie czynności usługowych i opiekuńczych na rzecz społeczności  
i środowiska lokalnego; 

 prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego; 

 prowadzenie reintegracji zawodowej w nowatorskich pracowniach, które  
dają szansę na realne podjęcie zatrudnienia; 

 organizacja warsztatów wyjazdowych; 

 udział w projektach z dziedziny profilaktyki uzależnień; 

 udział w targach ekonomii społecznej; 

 spotkania z przedstawicielami klubu AA; 

 kierowanie uczestników centrum do poradni, na spotkania AA, zachęcanie  
do podjęcia terapii; 

 organizowanie spotkań ze specjalistą w zakresie leczenia uzależnień  
alkoholowych i współuzależnieni dla grup i indywidualnych w siedzibie CIS. 

Centrum Integracji  
Społecznej w Żywcu 

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu współpracuje z placówkami leczenia uzależ-
nień, co przekłada się m.in. na kierowanie do konkretnych instytucji / specjalistów le-
czenia uzależnień w celu diagnozy, rozeznania sytuacji oraz leczenia i utrzymania 
efektów terapii. 

W ramach CIS prowadzone są spotkania grupowe i indywidualne ze specjalistami. Ważną 
rolę odgrywa budowanie kultury pracy w zakresie reintegracji zawodowej: prowadzenie 
działań środowiskowych, organizowanie spotkań ze społecznością lokalną, organizowanie 
wydarzeń i uczestniczenie w lokalnych wydarzeniach, promowanie działalności CIS 
w zakresie pozyskiwania komercyjnych zleceń / zamówień oraz skutecznej reintegracji 
społeczno-zawodowej. 

Klub Integracji  
Społecznej w Zabrzu 

Wszyscy uczestnicy w ramach Klubu Integracji Społecznej biorą udział w 6-cio godzin-
nym bloku zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień z kwalifikowanym specjalistą. Pro-
wadzone są m.in. zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem alkogogli. 

Realizowany jest program profilaktyczny dla młodzieży ze środowisk zagrożonych 
uzależnieniem „Jestem aktywny – nie używam” w ramach gminnego funduszu. KIS 
stale współpracuje z Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, co przekłada się 
m.in. na kierowanie do ośrodka, monitoring, współpracę z kadrą, wizyty w ośrodku 
zorganizowane z grupami uczestników w celu przedstawienia oferty oraz zapoznania 
z miejscem. 

Centrum Integracji  
Społecznej  
w Witowie  

W ramach CIS prowadzone są warsztaty psychologiczne, z zakresu autoprezentacji, 
asertywność oraz komunikacji społecznej. W ramach działań wielopłaszczyznowo pro-
pagowany jest zdrowy tryb życia, kultura pracy, trzeźwość, umiejętności radzenia so-
bie w trudnych sytuacjach życiowych. 

Uczestnicy CIS są informowani o możliwości skorzystania z terapii oraz specjalistycz-
nego poradnictwa w podmiotach przeciwdziałania i leczenia uzależnień, pomoc w wy-
szukiwaniu kontaktów oraz pomoc w umówieniu się na wizytę w w/w instytucjach. 
Stale prowadzona jest współpraca z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej oraz 
działania środowiskowe w przestrzeni lokalnej społeczności m.in. o zasadach i funk-
cjonowania CIS. 
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Doświadczenia śląskich podmiotów zatrudnienia  

socjalnego cz. 3. Modele i strategie prowadzonych  

działań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania  

problemom uzależnień  
 

Profilaktyka to proces wymagający działań wieloaspektowych, rytmicznie powtarzanych oraz 

współpracy szeregu specjalistów. Jak wskazują doświadczenia pracowników i kierowników PZS 

działających w województwie śląskim, efektywność profilaktyki warunkowana jest osiągnięciem 

przez uczestników subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie konstruktywnego życia zawodo-

wego i społecznego. Modele i strategie działań prowadzonych w PZS, głównie centrach integracji 

społecznej, można sprowadzić do 11 punktów dobrych praktyk. 

1. Szczególną rolę odgrywa szczegółowa, pogłębiona diagnoza, prowadzona bezpośrednio 

przez psychologa, przy współudziale doradcy zawodowego i pracownika socjalnego, nie tylko 

na wstępie (podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a później po miesiącu próbnym), lecz konty-

nuowana on-going na zasadzie monitoringu i wymiany obserwacji w całym procesie aktywi-

zacji. Funkcjonuje w ten sposób swoisty zespół interdyscyplinarny, mający wgląd w funkcjo-

nowanie uczestnika w różnych wymiarach (zawodowy, społeczny, zdrowotny). Program rein-

tegracji, zawierający szczegółowe wytyczne i plan pracy (m.in. podjęcie terapii uzależnień, 

uczęszczanie na psychoterapię indywidualną lub grupową, udział w spotkaniach AA lub innej 

formie samopomocy, rozwiązywanie problemów mieszkaniowych, zadłużenia czynszowego 

lub alimentacyjnego, konsultacje z prawnikiem) stanowi w takim przypadku rodzaj kontraktu 

socjalnego, podlegającego monitoringowi i ewaluacji w sposób partycypacyjny. 

2. Kształtowanie i rozwijanie (w ramach warsztatów, zajęć oraz indywidualnych spotkań) no-

wych umiejętności interpersonalnych. Przede wszystkim budowanie samoświadomości  

uczestników, praca nad podniesieniem samodyscypliny oraz budowaniem właściwej samoo-

ceny: pozytywnego obrazu własnej osoby po dokonanej zmianie (podjęciu terapii uzależ-

nień). Dla osiągnięcia tych celów często klasyczne konsultacje prowadzone w ramach PZS 

zyskują wymiar terapii indywidualnej, pomimo że formalnie nie używa się tego nazewnictwa. 

Podczas zajęć / spotkań z psychologiem oraz pracownikiem socjalnym poruszane są nie tyl-

ko tematy związane z reintegracją społeczną i zawodową, warsztaty i spotkania obejmują 

diagnozowanie i wsparcie w różnych aspektach życia – dobrostanu. Często w ramach kon-

sultacji de facto prowadzona jest (przez psychologa) terapia indywidualna na rzecz rozwiąza-

nia istotnych barier w funkcjonowaniu uczestników. Często w regularne bloki zajęć społecz-

nych w części PZS wplata się spotkania / warsztaty z terapeutą uzależnień, lecz w taki spo-

sób, aby nie były one wcześniej anonsowane / zapowiedziane, co mogłoby spowodować 

większą absencję osób, których problem bezpośrednio dotyczy. 

3. Kompleksowość i interdyscyplinarność prowadzonego wsparcia. Praktyka efektywnej aktywi-

zacji i leczenia uzależnień wskazuje, że kluczowe znaczenie ma jednoczesne oddziaływanie 

na różne sfery funkcjonowania uczestników oraz i wspieranie ich różnych obszarach aktyw-

ności (praca, edukacja, zamieszkanie, życie społeczne) na rzecz rozwiązywania różnego 
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typu problemów życiowych (zdrowotnych, psychologicznych, finansowych, bytowych, rodzin-

nych, zawodowych, prawnych). Kompleksowe i empatyczne podejście do problemów uczest-

ników, pozwalające im odczuć, że są traktowani w sposób partnerski, że ktoś dla nich ważny 

liczy się z ich zdaniem, zdecydowanie wzmacnia ich poczucie własnej oraz godności.  

4. Indywidualne podejście. Szeroki zakres wsparcia w ramach PZS umożliwia dostosowanie ich 

oferty do potrzeb każdego uczestnika (szkoleń zawodowych, pracy indywidualnej, w tym ćwi-

czeń kompetencji miękkich). Ze względu na zróżnicowanie grupy odbiorców, różne sytuacje 

życiowe, zawodowe, indywidualne problemy a przede wszystkim uzależnienia – indywiduali-

zacja dostarczanego wsparcia, kształtowanych kompetencji zawodowych, terapii i prowadzo-

nego  wsparcia specjalistycznego odgrywa kluczową rolę w planowaniu procesów reintegracji.  

5. Budowanie kultury pracy (współpracy), wzajemnego zaufania do profesjonalistów, przy jed-

noczesnej zasadzie zero tolerancji dla alkoholu podczas wykonywania czynności zawodo-

wych oraz w PZS, obejmującej wymóg samodzielnego badania się alkomatem przed rozpo-

częciem zajęć oraz w sytuacjach wątpliwych również w trakcie. Uczestnicy powinni wiedzieć, 

że w przypadku spożywania w pracy alkoholu sankcje są natychmiastowe i praktycznie nie 

ma możliwości ich ominięcia. W wyjątkowych, jednostkowych sytuacjach przyłapanie uczest-

nika na spożywaniu alkoholu, aby go nie skreślać, musi przekładać się na odnowienie kon-

traktu i zobligowanie do podjęcia oraz kontynuowania terapii.  

6. Doświadczenia CIS-ów wskazują, że bardzo ważna oraz mobilizująca jest współpraca z lokalny-

mi pracodawcami oraz instytucjami publicznymi. Co istotne, pozyskiwane środki zewnętrzne 

umożliwiają dodatkowe podnoszenie kwalifikacji uczestników, m.in. poprzez organizowanie zin-

dywidualizowanych kursów i szkoleń zawodowych. 

7. Kształtowanie aktywnej postawy społecznej – w przypadku terapii uzależnień i budowania 

nowej samoświadomości uczestników, ważne jest nie tylko profesjonalne wsparcie, ale także 

perspektywa działania na rzecz innych. Uczestnicy CIS sami udzielają się społecznie, poma-

gają innym, organizują działania pomocowe. Np. uczestnicy pracowni ogólnobudowlanych 

angażują się w akcję pomocy rodzinom dotkniętym klęską żywiołową, ubóstwem lub choro-

bą, pomagając wyremontować zniszczone mieszkania, czy m.in. remontując pomieszczenia 

stowarzyszenia pomagającego osobom doświadczającym przemocy. W Dzień Uchodźcy pra-

cownicy innej instytucji odświeżyli (malowanie, poprawki gładzi) mieszkanie zajmowane 

przez rodzinę imigrantów, a z kolei uczestnicy pracowni krawieckiej dostarczyli (w ramach 

wolontariatu) ciepłą odzież dla uchodźców będących w trudnej sytuacji. Inne przykłady zaan-

gażowania społecznego to organizacja zbiórek i realizacja świadczeń na rzecz domów dziec-

ka, świetlic środowiskowych oraz pomoc w remontach lokali zajmowanych przez rodzinne 

domy dziecka oraz domy samotnych matek.  

8. Kształtowanie aktywnej postawy społeczno-zawodowej wzmacniającej terapię antyalkoholo-

wą: uczestnictwo oraz angażowanie beneficjentów w przygotowanie i realizację eventów jak: 

konferencje, giełdy pracy, dni otwarte warsztatów, jubileusze i obchody okolicznościowe – 

przekłada się to na wzmocnienie i utrzymanie przekonania o słuszności wybranej drogi trzeź-

wości. Działania takie istotnie wzmacniają profilaktykę uzależnień: umożliwiają włączenie 

społeczne, dają uczestnikom poczucie sprawczości oraz odpowiedzialności, działają socjali-

zująco i integrująco, umożliwiają też doskonalenie umiejętności współpracy, planowania itp. 
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9. Praca na zasobach, nie na deficytach, jako paradygmat terapii uzależnień. Ta metoda wyko-

rzystywana jest nie tylko w ramach psychoterapii, konsultacji z doradcą zawodowym czy pra-

cownikiem socjalnym, ale także w ramach warsztatu zawodowego (prowadzonych pracowni 

oraz wykonywanych zleceń). Uczestnicy mają możliwość kierowania odcinkiem robót, pod 

nadzorem instruktora przejmują np. część organizacji pracy, zaplanowania projektowania 

i wykonania prototypu produktu, tym samym dzielą się nabytymi umiejętnościami; kształtują 

cechy osobowości, zyskują przestrzeń poznawania, doświadczenia i podnoszenia swoich 

kompetencji, odkrywania siebie i swoich możliwości, a także konfrontowania wyobrażeń na 

temat własnej osoby z rzeczywistością. 

10. Dostępność wsparcia i specjalistycznych konsultacji (z psychologiem, doradcą zawodowym 

oraz pracownikiem socjalnym) na co dzień. Brak konieczności umawiania się, oczekiwania 

na termin, itp. Kluczowe jest budowanie autorytetu i wysokiego poziomu zaufania do specjali-

stów przy jednoczesnej ich dostępności oraz dobrej kulturze współpracy. 

11. Kształtowanie nowych, świadomych wzorców konsumpcyjnych, wynikających ze zrozumie-

nia, iż zmiana i jej utrzymanie jest możliwe. Pracownicy CIS zwracają uwagę na korzyści wy-

nikające z promowania i wzmacniania (w ramach pracy z psychologiem, doradcą zawodo-

wym oraz pracownikiem socjalnym) pośród uczestników prawdziwych i rzetelnych informacji 

o zjawisku ich problemów i dysfunkcji, przeważnie powiązanych i mających genezę w uzależ-

nieniu. Kluczowe jest także rozwijanie pozytywnych relacji jednostka – grupa, poczucia afilia-

cji (przynależności), w tym, związków z grupą oraz poczucia odpowiedzialności za grupę, 

w której jednostka funkcjonuje. 
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Istota uzależnienia i strategie profilaktyki 
 

X wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Urazów i przyczyn zgonów (ICD-10) uzależnienie 

określone jest jako: „Zespół objawów somatycznych, behawioralnych i poznawczych, w których 

picie alkoholu staje się priorytetowe ponad innymi, poprzednio ważniejszymi, zachowaniami. Do 

rozpoznania potrzebne jest m.in. stwierdzenie trzech z poniższych objawów: 

1. Silna wewnętrzna potrzeba (głód) picia lub kompulsywne picie alkoholu. Trudności w kontro-

lowaniu zachowań związanych z piciem w sensie upośledzenia: mechanizmów kontrolowania 

rozpoczęcia picia (np. powstrzymywanie się od spożywania alkoholu); długości trwania spo-

żywania alkoholu (np. ograniczania picia do jednego dnia); ilości alkoholu (np. konieczność 

picia do dna butelki). 

2. Stan abstynencyjny spowodowany przerwaniem picia lub zredukowania dawki alkoholu, 

przejawiający się: charakterystycznym zespołem abstynencyjnym albo piciem alkoholu lub 

przyjmowaniem substancji o podobnym działaniu (np. barbiturany) z zamiarem złagodzenia 

lub uniknięcia objawów abstynencyjnych. 

3. Występowanie tolerancji, polegającej na potrzebie spożycia większych dawek do wywołania 

efektu powodowanego poprzednio mniejszymi dawkami (są one nieraz tak duże, że mogłyby 

spowodować śmierć osoby nieuzależnionej). 

4. Postępujące zaniedbywanie alternatywnych przyjemności lub zainteresowań z powodu picia, 

zwiększenie ilości czasu potrzebnego na zdobycie alkoholu lub powrócenie do normy po wy-

piciu. 

5. Picie alkoholu mimo wiedzy o jego szkodliwości np. o uszkodzeniu wątroby spowodowanych 

piciem, stanach depresyjnych po dłuższym piciu" (za B. Habrat).  

 

Typologia R. A. Zuckera uwzględnia cztery typy osób uzależnionych od alkoholu: 

Alkoholizm antyspołeczny: charakteryzuje go współwystępowanie wśród dorosłych zachowań 

antyspołecznych, związanych z zaburzeniami osobowości, obciążenie dziedziczne, nasilenie  

i wczesny początek problemów związanych z piciem (często wynikających z tła rodzinnego, śro-

dowiskowego). 

Alkoholizm uwarunkowany rozwojowo - charakteryzuje go nasilenie objawów uzależnienia  

i występowanie innych zachowań dewiacyjnych na określonym etapie rozwoju osoby, a następ-

nie, po przejściu do kolejnej fazy rozwoju, zaniechanie tychże zachowań i objawów. 

Alkoholizm związany z zaburzeniami afektu - współwystępujący lub poprzedzany objawami 

depresji, zaburzeniami lękowymi, innymi problemami. Typ charakterystyczny głównie dla kobiet  

i osób, które piją alkohol dla poprawienia nastroju. W tym typie alkohol jest sposobem redukowa-

nia zaburzeń afektywnych (przygnębienie, obniżony nastrój, apatia, objawy somatyczne). 

Alkoholizm pierwotny - rozwojowo powiązany z różnymi wpływami kulturowymi i społecznymi, 

charakteryzuje się brakiem innych zaburzeń współwystępujących, oprócz tych, które są następ-

stwem samego alkoholizmu. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów, powodowanych zabu-

rzeniami antyspołecznymi, rozwojowo-środowiskowymi lub depresyjnymi czy lękowymi, ten typ 

warunkowany jest wyłącznie samym przewlekłym nadużywaniem alkoholu i pojawia się później 

niż poprzednio wymienione typy. Następujące choroby współwystępujące i zaburzenia (np. de-

presja, agresja) będą w tym przypadku następstwem uzależnienia. 
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Współcześnie zakłada się, że profilaktyka uzależnień powinna mieć charakter interdyscyplinarny 

i winna spełniać dwa cele: 

 Wzmacnianie czynników chroniących przez promowanie zdrowia, umożliwianie satysfakcjo-

nującego życia oraz rozwijanie potencjalnych możliwości jednostki; 

 Eliminowanie czynników ryzyka obejmującego bezpośrednią redukcję i przeciwdziałanie 

czynnikom patogennym. 

 

E. T. Duffy wskazuje, że profilaktyka to proces, który wspiera rozwój zdrowia, poprzez umożliwie-

nie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej do przeciwstawiania się różnym trudnościom życiowym 

oraz osiągniecie subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie konstruktywnego, bogatego życia. 

Jednocześnie jego zdaniem wszystkie działania profilaktyczne bez względu na swoją specyfikę 

posiadają wspólne cele, które ujął w postaci 10 punktów: 

 Rozpowszechnianie prawdziwych i rzetelnych informacji o zjawisku, którego profilaktyka  

dotyczy; 

 kształtowanie świadomych postaw konsumpcyjnych; 

 kształtowanie umiejętności interpersonalnych (samoświadomości, samooceny,  

samodyscypliny); 

 rozwijanie umiejętności interpersonalnych (m.in. umiejętności empatycznych, współpracowa-

nia, komunikowania się, rozwiazywania konfliktów); 

 rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwiazywania problemów (obejmujące 

m.in. zdolność wybierania pozytywnych a nie negatywnych wzorów postępowania); 

 rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, w której oso-

ba funkcjonuje; 

 rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności, jako właściwego wzorca ról do naśladowania; 

 rozwijanie takiego środowiska rodzinnego, społecznego, pracy, które podniosłoby jakość ży-

cia wszystkich jego członków; 

 kształtowanie reguł prawnych i publicznych w taki sposób, aby były one zgodne z ludzkimi 

potrzebami i wspierały pozytywnie styl życia; 

 umożliwienie wczesnego rozpoznawania i diagnozowania zagrożeń oraz rozwijania strategii 

profilaktycznych, opartych na znajomości czynników etiologicznych.  

 

 
Strategie oddziaływań profilaktycznych 
 
Strategie informacyjne 

Głównym celem jest dostarczenie adekwatnych, wiarygodnych i aktualnych informacji na temat 

skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwianie dokonywania beneficjentom racjonal-

nego wyboru. U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują 

się ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach, następstwach i konsekwencjach 

własnych działań. 

Strategie edukacyjne 

Celem stosowania tych strategii jest pomaganie w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych 

(np. nawiązywania i rozwijania poprawnych kontaktów z otoczeniem, radzenia sobie ze stresem, 

rozwiazywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia, itd.). 
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U podstaw leży przekonanie, iż ludzie, nawet dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują za-

chowania ryzykowne m.in. z powodu braku kluczowych kompetencji w życiu społecznym, nie-

zbędnych do właściwego zaspokajania własnych potrzeb (jak praca, utrzymanie zdrowia, blisko-

ści, bezpieczeństwa). Zaspokajają je zatem w sposób dysfunkcjonalny, a nie konstruktywny.  

Strategie działań alternatywnych 

Celem jest pomoc w zaspokojeniu potrzeb jednostki, jak: uznanie własnej wartości, osiąganie sa-

tysfakcji życiowej i zawodowej, przynależności, potrzeba sukcesu, poprzez angażowanie w pracę 

oraz inne formy aktywności, w tym działania społeczne, charytatywne, rozwijanie własnych zain-

teresowań, aktywności sportowe, artystyczne, organizacyjne, itd. U podstaw leży założenie, że 

wielu ludzi, nie mając możliwości właściwego realizowania własnych potrzeb, przenosi je na dzia-

łania destrukcyjne, w tym nadużywanie alkoholu.  

Strategie interwencyjne  

Celem tych działań jest pomaganie ludziom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu 

problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych. Interwencja obejmuje m.in. towarzysze-

nie, dostarczanie wsparcia w krytycznych okresach. Podstawowe techniki interwencji to poradnic-

two indywidualne i rodzinne, psychologiczne, terapia, sesje interwencyjne, doradztwo.  

Strategie zmian środowiskowych 

Celem tych strategii jest uruchomienie działań zmierzających do identyfikacji i zmiany tych czyn-

ników środowiska społecznego i fizycznego, które sprzyjają zachowaniom destrukcyjnym i ryzy-

kownym. Modyfikacje te mogą dotyczyć środowiska, miejsca zamieszkania, miejsca, w których 

przebywają i spędzają czas osoby nieprzystosowane społecznie, zmienianie postaw społecznych 

wobec zachowań osób nieprzystosowanych społecznie. 

Strategie zmian przepisów 

Zazwyczaj kierowane są szerzej, na rzecz całej lokalnej społeczności. Polegają m.in. na zmianie 

przepisów, lokalnego prawa na rzecz ograniczania dostępu do alkoholu oraz środków odurzają-

cych.  
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Uzależnienie od alkoholu jest współcześnie jedną z najważniejszych przyczyn pozostawania 

beneficjentów w systemie pomocy społecznej, a tym samym poza rynkiem pracy. Jest to bariera 

ograniczająca w stopniu znacznym efektywność narzędzi aktywnej integracji, w tym reintegracji 

społeczno-zawodowej.  

Obecnie leczenie uzależnień plasuje się w odrębnym subsystemie polityki społecznej (ochrony 

zdrowia), aniżeli system promocji zatrudnienia oraz system pomocy i integracji społecznej. Tym  

samym efektywność podejmowanej aktywizacji warunkowana jest działaniami niezależnymi od 

podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej, realizowanymi w ramach odrębnych struktur 

instytucjonalnych. 

Niestety, praktyka funkcjonowania podmiotów zatrudnienia socjalnego (głównie CIS i KIS) oraz   

badania wskazują, iż brak jest obecnie szerokiej i dostępnej informacji na temat efektywnych modeli 

działania i rozwiązań w zakresie przeciwdziałania problemom uzależnień i modeli skutecznej  

międzyinstytucjonalnej współpracy w tym zakresie. 

Niniejszy katalog, powstały w ramach z projektu Popularyzacja metod przeciwdziałania 

uzależnieniom w procesie reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, sfinanso-

wanego z budżetu Województwa Śląskiego, ma w założeniu wypełnić tę lukę. Stanowi jedno z 

działań na rzecz promocji efektywnych rozwiązań w ramach regionalnej polityki społecznej.  

Publikacja powstała w wymiarze partycypacyjnym: we współpracy z podmiotami reintegracji 

społeczno-zawodowej, specjalistami oraz interesariuszami zaangażowanymi w politykę zatrudnienia 

oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym problemom uzależnień. Jego ramy  

obejmują działania diagnostyczne: rozpoznanie najlepszych (często realizowanych niskim kosztem) 

dobrych praktyk w celu popularyzacji w środowisku instytucji, pracodawców i interesariuszy. 

 


