
Mapa pomocy postpenitencjarnej 

2020-2022 

dla skazanych, byłych skazanych i ich rodzin

Województwo Zachodniopomorskie

 

RAZEM możemy WIĘCEJ. ZASTOPUJ z TULIPANEM



STOP WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU❗
STOP PRZESTĘPCZOŚCI❗

Fundacja Tulipan i Fundacja Zastopuj w ramach wspólnego działania pn. "Razem możemy więcej.

ZASTOPUJ Z TULIPANEM", oddaje w Państwa ręce publikację, mającą na celu dostarczyć

informacji dot. wsparcia dostępnego na terenie województwa zachodniopomorskiego dla osób

skazanych/byłych skazanych oraz ich rodzin. Informacje w publikacji zostały opracowane na

podstawie materiałów dostarczonych przez podmioty udzielające pomocy, a także poprzez

ogólnodostępne materiały informacyjne.

Razem możemy więcej. ZASTOPUJ Z TULIPANEM  to wspólny projekt zaprzyjaźnionych ze

sobą organizacji pozarządowych: Fundacji TULIPAN prowadzącej Ośrodek Pomocy

Postpenitencjarnej w Szczecinie i Fundacji ZASTOPUJ prowadzącej DOM OJCA w Koszalinie.

Dzięki podejmowanym wspólnie działaniom odmieniliśmy życie wielu ludzi, którzy przez lata, a

czasem i przez całe życie borykali się z wieloma problemami tj. bezdomnością, uzależnieniami, a

przede wszystkim wielokrotnymi powrotami do zakładów karnych.

Obie Fundacje działają aktywnie w zakresie wsparcia skazanych/byłych skazanych w ich

codziennym życiu. Wspólnie pomagamy  wyłącznie osobom chcącym zmienić swoje

dotychczasowe życie, które są gotowe nam zaufać m.in. wspólnie ustalając pierwsze kroki na

wolności – aby w przyszłości móc prowadzić szczęśliwy, trzeźwy i pełen satysfakcji byt. 

Oficjalne podpisanie umowy partnerstwa przez Zarządy obu Fundacji, Szczecin, 2 czerwca 2020 
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świadectwo zwolnienia z jednostki (byli osadzeni),

zaświadczenie z jednostki penitencjarnej - od kiedy osadzony przebywa w AŚ/ZK (osoby

najbliższe).

Fundacja resocjalizacji  readaptacji społecznej  TULIPAN w Szczecinie

prowadząca Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN w Szczecinie 

al. Wojska Polskiego 63 (piętro 4), 70-476 Szczecin (Budynek PCK)

tel. kom. 535 582 982

www.fundacjatulipan.pl

kontakt@fundacjatulipan.pl

Fundacja powstała w styczniu 2013 roku w Szczecinie – gdzie obecnie znajduje się   jej siedziba i

prowadzony jest Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN. W fundacji działają grupy wsparcia,

a także prowadzonych jest szereg inicjatyw, które mają za zadanie wspierać naszych podopiecznych.

Fundacja realizuje swoje działania w formie wolnościowej   i penitencjarnej (na terenie aresztów

śledczych i zakładów karnych). Tulipan prowadzi jedyną w Polsce pomoc korespondencyjną – listową,

dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności na terenie całej Polski.

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN przeznaczony jest wyłącznie dla osób przebywających

i opuszczających jednostki penitencjarne oraz ich najbliższych z całej Polski.

WAŻNE!

Osobom zwolnionym z zakładów karnych lub aresztów śledczych udziela się pomocy nie dłużej niż

przez okres 3 miesięcy od dnia zwolnienia, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6

miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy

(§ 41 ust. 2 i 3 rozporządzenia).

Osobom najbliższym dla osób pozbawionych wolności pomocy udziela się nie dłużej niż przez 3

miesiące od dnia osadzenia w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, chyba, że konieczność

przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub

czasowa niezdolność do pracy (§ 41 ust. 2 i 3 rozporządzenia).

Osobom osadzonym udziela się pomocy w formie korespondencyjnej,  przez cały okres pozbawienia

wolności. 

Osoba zgłaszająca się do Ośrodka musi posiadać przy sobie:

Brak dokumentu skutkuje – brakiem udzielenia pomocy.

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN świadczy specjalistyczną pomoc dla skazanych/byłych

skazanych i ich najbliższych: 

POMOC PRAWNA (pn. 8:00-18:00),

POMOC TERAPEUTYCZNO - SOCJALNA (pn. 14:00-18:00, cz. 12:00-18:00),

POMOC PENITENCJARNA I POSTPENITENCJARNA (pn. 9:00 - 18:00, śr. 9:00-16:00),

POMOC PSYCHOLOGICZNA (wt. 13:00-18:00),

POMOC ZAWODOWA (śr. 8:00-18:00).
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Bony żywnościowe. Osoba zakwalifikowana do udzielenia pomocy, może otrzymać pomoc w

postaci bonów, nie wyższą niż 500 zł przez cały okres udzielanego wsparcia.

Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania dla byłych skazanych. Osoba

zakwalifikowana do udzielenia pomocy, może otrzymać wsparcie w sfinansowaniu kosztów

noclegu w hostelu /hotelu itp. Pomoc może zostać udzielona do kwoty maksymalnie 800,00 zł

dla jednej osoby lub miesięczny koszt najmu pokoju/mieszkania do kwoty 800,00 zł dla jednej

osoby. 

Pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych

dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy. Osoba zakwalifikowana do udzielenia

pomocy, może otrzymać pomoc w sfinansowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania

dalszej pomocy/podjęcia pracy np. koszt badań do celów sanitarno – epidemiologicznych. 

W ramach  pomocy byli skazani mogą starać się o: 

POMOC SOCJALNĄ W POSTACI BONÓW ŻYWNOŚCIOWYCH.

POMOC MIESZKANIOWĄ W POSTACI SFINANSOWANIA TYMCZASOWEGO

ZAKWATEROWANIA.

POMOC W POSTACI SFINANSOWANIA KOSZTÓW DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH

DO UZYSKANIA DALSZEJ POMOCY/PRACY ITP.

Osoby korzystające z pomocy Ośrodka, mogą bezpłatnie skorzystać z:

KOMPUTERA, KSERA, DRUKARKI ORAZ TELEFONU – NAPISANIE CV, SZUKANIE

PRACY, KONTAKT Z POTENCJALNYM PRACODAWCĄ I INNE.

TABLICY INFORMACYJNEJ Z AKTUALNYMI OFERTAMI PRACY, KURSÓW,

SZKOLEŃ.

POMOCY RZECZOWEJ W POSTACI ODZIEŻY (UŻYWANEJ).

Specjaliści Ośrodka świadczą pomoc korespondencyjną dla osób pozbawionych wolności.

WAŻNE INFORMACJE: 

Osoba starająca się o pomoc w postaci bonów żywnościowych, tymczasowego zakwaterowania

bądź wyrobienia dokumentów niezbędnych do dalszego działania, ma obowiązek podpisać

kontrakt socjalny (indywidualny plan działania) oraz  uczestniczyć w spotkaniach ze specjalistami

w celu rozwiązywania swojej sytuacji życiowej.

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN nie udziela pomocy osobom,  które nie wykazują

chęci współpracy ze specjalistami w rozwiązaniu swojej sytuacji życiowej lub nie wywiązują się

ze wspólnie ustalonych działań służących skutecznej readaptacji społecznej.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
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Fundacja zaSTOPuj

Plac Wolności 2, 75-622 Koszalin

tel. 697 212 132

Godziny otwarcia: 
wtorek w godz. 18:00-21:00    

środa w godz. 16:00-18:00    

czwartek w godz. 10:00-12:00  

Fundacja „zaSTOPuj” i program Domu OJCA działają na terenie powiatu koszalińskiego  od

lutego 2015 roku. Na początku działania kierowane były przede wszystkim do osób młodych,

jednakże z czasem okazało się, że coraz większa liczba osób dorosłych z tzw. marginesu

społecznego (osoby bezdomne, opuszczające zakłady karne i placówki opiekuńczo wychowawcze)

zwraca się z prośbą o pomoc. Pomoc nie tylko chwilową, doraźną, ale systematyczną i

długotrwałą, przede wszystkim w zakresie udzielenia schronienia osobom zagrożonym

bezdomnością lub wykluczeniem społecznym, a także osobom  bezdomnym czy opuszczającym

zakłady karne. Ponadto udzielana jest pomoc w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie, w

próbach naprawienia, nawiązania zerwanych więzi rodzinnych, porzucenia nałogów, uzależnień -

zgodnie z założonymi celami statutowymi Fundacji. 

Readaptacyjny Dom Ojca  (prowadzony przez Fundację zaSTOPuj)

ul. Piłsudskiego 65, 75-622 Koszalin

tel. 697 212 132

Osoby potrzebujące pomocy uzyskują schronienie w Readaptacyjnym Domu Ojca. W placówce

przebywają osoby z powiatu koszalińskiego, oraz z innych rejonów Polski. W Readaptacyjnym

Domu Ojca liczba miejsc jest ograniczona do maksymalnie 15-stu osób z możliwością

poszerzenia.

Miesięczny koszt pobytu kształtuje się na poziomie 1050 zł - z całodziennym wyżywieniem i

opieką lekarza rodzinnego.  Od osoby potrzebującej wsparcia - w przypadku braku możliwości

zapłacenia za pobyt z wyżywieniem - nie jest wymagana opłata. Podopiecznym Fundacji,

przebywającym w Readaptacyjnym Domu Ojca, w granicach swoich możliwości i określonych

ram przez przepisy prawa, udzielają pomocy MOPR-y oraz MOPS-y wg właściwości miejscowej.

Według ustalonych zasad w trakcie pierwszego miesiąca pobytu nie ma możliwości korzystania z

telefonu osobistego, istnieje  jednak możliwość telefonowania z telefonu kadry Fundacji.

Pobyt w Readaptacyjnym Domu Ojca (dom typu otwartego) związany jest z dobrowolnym

poddaniem się 12-sto miesięcznej terapii edukacyjno-informacyjnej, odnoszącej się do

wychodzenia z sytuacji kryzysowej np. bezdomności czy uzależnienia. Wiąże się to z pełnym

zaangażowaniem w podejmowane działania oraz współpracę, a przede wszystkim przestrzeganiem

obowiązującego regulaminu i zasad w Domu. Zasady panujące w Readaptacyjnym Domu Ojca to

m.in.  zakaz palenia wyrobów tytoniowych, picia napojów alkoholowych i przyjmowania środków

odurzających, zażywania środków psychoaktywnych oraz pobudzających, a jakiekolwiek leki

przepisane przez lekarza są wydawane w dawce dziennej. 5



wtorki 15:00-17:00,

czwartki 18:00-20:00,

sobota jest dniem porządków w pokojach mieszkalnych, 

niedziela 10:00-12:00 poza programem Fundacji jest dniem wolnym od obowiązków,

20:00 do 22:00 czas wolny niezależny,

22:00 cisza nocna na terenie domu,

6:00 apel,

7:00 osoby są rozwożone do miejsc pracy i wolontariatu.

Każda osoba po miesięcznym czasie readaptacji w nowym środowisku zostaje aktywizowana do

prac społecznych na terenie Koszalina i okolic. Osoby przez pierwsze 3 miesiące nie otrzymują

żadnego wynagrodzenia – praca jest w systemie woluntarystycznym na podstawie umowy o

wolontariat – po tym okresie pracodawca może zatrudnić  pracownika. Osoby mniej sprawne

fizycznie wychodzą do prac m.in. do Polskiego Czerwonego Krzyża, Domów Pomocy Społecznej,

przedszkoli, szkół. Są także pomocnikami terapeutów oraz pomagają przy szkoleniach profilaktyki

uzależnień. W przypadku gdy osoba jest chora lub niezdolna do pracy wykonuje prace w kuchni

na rzecz wspólnoty osób, które w tym czasie pracują. Zadaniem tej osoby jest przygotowanie

posiłków na śniadanie, obiad i kolacje. Każda z osób przebywających w Readaptacyjnym Domu

Ojca prowadzi własne jednoosobowe gospodarstwo domowe, jednak jest pod opieką osób

prowadzących.

W Readaptacyjnym Domu Ojca obowiązuje ramowy program dnia, prowadzone są spotkania i

szkolenia, które odbywają się w:
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Fundacja Naprzeciw

ul. Długosza 24/20u2, 71-554 Szczecin

tel. 517 702 700

naprzeciw@gmail.com

Fundacja ,,Naprzeciw'' zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży,

a także pomocą w przywróceniu osób wykluczonych do życia w społeczeństwie - w

szczególności więźniów.

W ramach swoich działań przeprowadzane są na terenie zakładów karnych spotkania  tzw. grupy

wsparcia (duszpasterskie). Sytuacja każdej osoby rozpatrywana jest indywidualnie, a następnie

zostaje skierowana w odpowiednie  miejsce np. do ośrodka readaptacji społecznej, ośrodka terapii

uzależnień czy zakładu pracy. Warunkiem otrzymania pomocy przez osoby opuszczające zakłady

karne jest szczera chęć zmiany. 

Fundacja cały czas rozwija się, wprowadzając nowe formy wparcia dla swoich podopiecznych.

Fundacja prowadzi również organizację pn. AKCJA HUMANITARNA ŻYCIE, która jest

chrześcijańską akcją Kościoła Zielonoświątkowego. Celem akcji jest pomoc ludziom, którzy poprzez

różne okoliczności życiowe zostali wykluczeni społecznie lub są na drodze do takiego stanu. Pomoc

odbywa się w formie wspierająco-motywacyjnej i rzeczowej. Działacze pragną  także dotrzeć do

młodzieży organizując  prelekcje profilaktyczne w szkołach, domach dziecka, poprawczakach.

 

Ośrodek Readaptacji Społecznej TWP w Szczecinie

ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin

tel. 91 448 00 21, 506 806 921

fax: 91 448 91 05

twp@twp.szczecin.pl; https://twp.szczecin.pl

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej prowadzi projekty mające na celu pomoc osobom

opuszczającym zakłady penitencjarne. 

„POMAGAMY II – Ośrodek Readaptacji Społecznej TWP w Szczecinie”  realizowany ze

środków  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym  oraz  pomocy postpenitencjarnej - Funduszu

Sprawiedliwości w zakresie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów

karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysków, w tym stowarzyszeń, fundacji,

organizacji i instytucji na lata 2020-2022.
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osób pozbawionych wolności, osadzonych w Zakładzie Karnym w Goleniowie (dla kobiet i

mężczyzn), Nowogardzie, Stargardzie, Gorzowie Wlkp. oraz Areszcie Śledczym w Szczecinie i

Międzyrzeczu,

osób najbliższych dla osób osadzonych (tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w

tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu),

osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (pomoc udzielana od pierwszego dnia po

opuszczeniu zakładu do 3 miesięcy lub w uzasadnionych przypadkach do 6 miesięcy).

kurs skutecznej autoprezentacji oraz tworzenia CV i listu motywacyjnego,

kwalifikacyjny kurs profesjonalnej opieki nad osobami starszymi,

poradnictwo prawne oraz porady zawodowe, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej m.in.

w zakresie poradnictwa i pomocy w uzyskaniu wsparcia innych instytucji rynku pracy,

doradztwo dla osób najbliższych osobom osadzonym - „Jak pomóc byłemu osadzonemu i jego

najbliższym wrócić do życia codziennego”,

przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym – doradztwo  w zakresie agresji i przemocy w rodzinie

oraz problemom uzależnień,

pomoc osoby tzw. pierwszego kontaktu m.in. wparcie w procesie społecznej readaptacji oraz

dostarczaniu informacji w zakresie możliwości uzyskania pomocy innych instytucji po wyjściu z

zakładu karnego,

pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania do 3 miesięcy,

pokrywanie kosztów w związku z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej m. in. bony

żywnościowe.

Termin realizacji projektu: 1.01.2020 r. - 31.12.2022 r.

Projekt skierowany jest do 3 grup wsparcia:

W ramach projektu jest oferowany:

Celem projektu jest przygotowanie beneficjentów po wyjściu z zakładu karnego do aktywnego życia w

społeczeństwie.

 „Centrum Wsparcia - Klub AISZ TWP OR w Szczecinie” udziela wsparcia dla tworzenia

podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-

zawodowej.

Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa 100 osób powyżej 18. roku życia,

opuszczających zakłady karne/areszty śledcze, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,

w tym osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Termin realizacji projektu: 2.01.2020 r. - 31.08.2022 r.

Projekt przyczyni się  do utworzenia i prowadzenia KLUBU AKTYWNEJ INTEGRACJI

SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ TWP OR w Szczecinie, w ramach którego odbywać się będzie

kompleksowa ścieżka wsparcia osób opuszczających zakłady karne/areszty śledcze, zagrożonych

ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w oparciu o program reintegracji, stworzony indywidualnie

dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji

i potrzeb.
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doradztwo zawodowe,

indywidualna terapia psychologiczna,

terapia rodzinna,

poradnictwo prawne,

integracyjne wyjścia do teatru, filharmonii, opery, kina itp.,

terapia rozwoju osobistego wraz z profilaktyką uzależnień,

warsztaty aktywizacji zawodowej,

kwalifikacyjne KURSY zawodowe wraz z egzaminem np. spawacz, elektryk i inne,

pośrednictwo pracy.

zwrot kosztów dojazdu,

poczęstunek,

stypendium FINANSOWE za udział w szkoleniach,

odzież ochronną na szkolenia,

ubezpieczenie NNW,

podręczniki oraz materiały szkoleniowe.

reintegracja społeczna i zawodowa,

integracja z rynkiem pracy, 

utworzenie systemu samopomocy, 

Termin realizacji projektu: 2.08.2020 r. - 31.08.2022 r.

Projekt skierowany jest dla osoby z terenu województwa zachodniopomorskiego, które opuściły w

przeszłości zakład karny i areszt śledczy, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w

tym osoby z niepełnosprawnością, powyżej 18 roku życia (zarówno kobiety jak i mężczyźni).

Projekt obejmuje:

Uczestnicy otrzymują:

Projekt przyczyni się do aktywizacji społeczno-zawodowej 100 osób opuszczających zakłady 

karne/areszty śledcze, z których część podejmie zatrudnienie. 

Centrum Integracji Społecznej „SOS"

ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin 

tel. kom. 663 604 607

fax: 91 431 81 26

biuro@sosdlarodziny.com, www.sos.home.pl/cis

Godziny otwarcia: 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

Centrum Integracji „SOS" w Szczecinie działa na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Główne założenie Centrum Integracji Społecznej to działania obejmujące reintegrację zawodową i

społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające na celu przywrócenie ich na rynek

pracy, a zwłaszcza: 
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rozwijanie zatrudnienia socjalnego, 

pomoc w budowaniu lub odzyskaniu osobistej i społecznej tożsamości, 

pomoc w odzyskaniu kontroli nad własnym życiem i funkcjonowaniu w sferze osobistej i

społecznej wspólnie z innymi.

Reintegracja zawodowa realizowana jest w trzech grupach.

 1. Gastronomiczno - hotelarska: pomoc kucharza, kelner, pokojówka.

 2. Ogrodniczo - porządkowa: pracownik gospodarczy, porządkowy, ogrodnik.

 3. Ogólnobudowlano - porządkowa: pracownik ogólnobudowlany, technolog wykończenia wnętrz,

murarz, tynkarz, glazurnik, malarz.

W Centrum Integracji Społecznej realizowana jest także nauka języka angielskiego oraz warsztaty

krawieckie.

Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej „SOS" mogą zostać osoby w trudnej sytuacji

finansowej, zawodowej, życiowej. Oferta Centrum jest skierowana w szczególności do osób:

bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających po

zakończeniu programu terapii uzależnień/odwykowej, niepełnosprawnych, bezdomnych, osób

dotkniętych chorobą psychiczną (po leczeniu), zwalnianych z zakładów karnych/aresztów śledczych,

uchodźców i innych.

Uczestnicy CIS otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, objęci są

ubezpieczeniem zdrowotnym, opłacane są również składki emerytalne i rentowe. Odpowiednio do

grupy zawodowej uczestnicy otrzymują odzież ochronną.

Uczestnictwo w programie trwa 12 miesięcy i może zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

W efekcie udzielonego wsparcia uczestnicy CIS zwiększają swoje szanse powrotu na rynek pracy, a

także zdobywają umiejętności zawodowe, nabierają pewności siebie, chęci do działania, nawiązują

więzi społeczne, podejmują pracę.
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Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 

al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin 

tel. 91 433 73 02, fax. 91 433 46 55, 

szczecin.sekretariat@pck.org.pl, szczecin@pck.org.pl; www.pck.szczecin.pl

Godziny otwarcia: 

poniedziałek w godz. 7:00-16:00

od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oferuje pomoc żywieniową,

specjalistyczną. Oferowana pomoc obejmuje m.in. możliwość skorzystania z magazynu pomocy

doraźnej/odzieżowej PCK, gdzie zgromadzona jest odzież używana przekazana przez mieszkańców

miasta Szczecina i okolic oraz nowe obuwie i bielizna zakupiona ze środków publicznych. Magazyn

mieści się w Punkcie Socjalnym PCK - budynku PCK, przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie

(wejście od ul. Piłsudskiego w podpiwniczeniu) i czynny jest dla osób potrzebujących w każdy piątek

w godzinach 9:00-14:00.

Po uzyskaniu skierowania od MOPR-u istnieje możliwość skorzystania w Punkcie Socjalnym PCK z

łaźni oraz dożywiania - możliwość zjedzenia zupy z wkładką. Pomoc ta jest dostępna w każdy

poniedziałek i wtorek w godzinach: 8:00-14:00 (aby skorzystać z pomocy należy przyjść w godz.

8:00 - 9:00 ze skierowaniem w celu rejestracji - limit osób rejestrowanych na dzień to 20 osób.

Beneficjenci Punktu Socjalnego w ramach prowadzonego projektu mają możliwość skorzystania z

doradztwa/konsultacji z prawnikiem, psychologiem, doradcą zawodowym/społecznym (informacje o

terminach konsultacji w Punkcie Socjalnym).
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pracownicy socjalni biura, od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00, 

konsultacje z lekarzem rodzinnym, 

porady prawne, w co drugi pn. miesiąca w godz. 8:30-12:30, 

spotkania z terapeutą; daty spotkań ze specjalistami należy ustalać telefonicznie.

Stowarzyszenie Feniks

ul. Zamknięta 5, 71-831 Szczecin

tel./faks. 91 421 61 22,

stowarzyszeniefeniks@o2.pl,

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

 

Stowarzyszenie Feniks od 2002 roku jako cel swojej działalności przyjmuje podejmowanie wszelkich

działań, polegających na szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej osób, które na skutek

bezdomności lub ubóstwa uległy wykluczeniu społecznemu.

Pomoc dla samotnych osób bezdomnych, organizacja prowadzi w lokalu przy ul. Zamkniętej 5 w

Szczecinie oraz przy ul. Fabrycznej 21 w Policach. Udzielana tam pomoc ma zarówno charakter

doraźny, polegający na udzieleniu osobie bezdomnej bezpiecznego schronienia, jak też udzielane jest

wsparcie w integracji społecznej poprzez prowadzenie aktywizacji zawodowej, profilaktyki

uzależnień, organizowanie grup terapeutycznych i samopomocowych oraz pomocy w walce z

uzależnieniami, prowadzenie poradnictwa w zakresie swoich praw i uprawnień, doradztwie

psychospołecznym. Ponadto, w sezonie zimowym Stowarzyszenie Feniks pełni funkcję „Pogotowia

Zimowego" dla osób bezdomnych z terenu Miasta Szczecina, czego efektem jest fakt, że od samego

początku działalności Stowarzyszenia w Szczecinie nie notuje się śmiertelnych przypadków

zamarznięć osób bezdomnych.

Ośrodek przy ulicy Zamkniętej 5 stanowi Centrum Pomocy Socjalnej, w którym osoby bezdomne i

ubogie mogą skorzystać z następującej pomocy:

Ponadto na terenie Schroniska znajduje się jadłodajnia, z której wydawane są posiłki 7 dni w

tygodniu w godzinach 13:00-14:30. Każda osoba może również skorzystać z magazynu odzieży

używanej, który znajduje się na terenie Schroniska.

Działalność kierowana jest do osób, które ostatni adres zameldowania posiadają w Gminie Szczecin i

Police.

W wyniku porozumienia z Sądem osoby skazane mogą odpracowywać swoje wyroki na rzecz

Schroniska. Osoby długotrwale bezrobotne mogą uczestniczyć w programach aktywizacji zawodowej

typu Prace Społecznie Użyteczne, Roboty Publiczne lub szkolące się i pracujące w ramach Centrum

Integracji Społecznej.
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Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

71-622 Szczecin, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5

tel. 91 487 49 05

szczecin@caritas.pl

facebook.com/caritas.ask

Caritas prowadzi sieć schronisk na terenie województwa oraz jadłodajnie i Centra Socjalne.

Do schronisk przyjmowane są osoby  z rejonu miasta Szczecin na podstawie

skierowania  z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z ostatnim meldunkiem ze Szczecina. Po

przyjęciu osoby do schroniska i zapewnieniu jej podstawowej opieki (zaopatrzenie w środki higieny

osobistej, odzież, wyżywienie), pracownicy przeprowadzają wywiad w celu ustalenia możliwości

pomocy. We współpracy z podopiecznymi określane są najważniejsze potrzeby i odpowiednie dla

danej osoby działania pomocowe. Mieszkańcy są  zachęcani do wyrabiania dokumentów,

rejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, przeprowadzenia badań lekarskich itp.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zapewnia osobie pomoc finansową w postaci zasiłków celowych

i stałych. Prowadzone są rozmowy motywujące mieszkańców do podjęcia terapii uzależnień,

pracy zarobkowej, pojednania się z rodziną, uregulowania spraw z Wymiarem Sprawiedliwości. Raz

w tygodniu w Schronisku dyżury pełni lekarz psychiatra, który służy konsultacją i poradą, a osoby

wymagające dalszego leczenia kieruje do poradni lub szpitala. Podopieczni mają zapewnioną także

opiekę duszpasterską.

Mieszkańcy mają możliwość włączenia się w pomoc na rzecz Schroniska poprzez wykonywanie

różnych prac związanych z jego codziennym funkcjonowaniem. Niektórzy zatrudniani są w ramach

projektu prac społecznie użytecznych i robót publicznych organizowanych przez Powiatowy Urząd

Pracy w Szczecinie.

Adresy:

SCHRONISKO DLA MĘŻCZYZN

71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 24

tel. 91 421 49 21

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN IM. KS. PIOTRA PRYMY

71-814 Szczecin, ul. Nehringa 14

tel. 91 421 69 98

SCHRONISKO DLA KOBIET I MATEK Z DZIEĆMI

70-892 Szczecin, ul. Piaseczna 4

tel. 91 462 13 29
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Fundacja „Rozwój - Integracja" w Gryficach 

Biuro Fundacji: Rogozina 72-350, 

tel. 91 387 40 20

fundacjarozwoj@wp.pl; www.fri-cis.pl 

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą od 2000 roku działania skierowane do osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 2010 roku Fundacja prowadzi Centrum Integracji

Społecznej w Rogozinie (tel. 91 387 40 20, cis.rogozina@wp.pl), które jest wyspecjalizowanym

podmiotem w zakresie aktywizacji zawodowej dla m.in. osób opuszczających zakłady karne. Każdego

roku z zatrudnienia socjalnego korzystają osoby mające trudności z integracją społeczną.

Oferta Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie skierowana jest do osób, które znalazły się w

trudnej sytuacji na rynku pracy m.in.: osób niepełnosprawnych i bezrobotnych oraz w wieku

aktywności zawodowej. Założeniem Centrum Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i

zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli z

podniesioną głową i z bagażem nowych doświadczeń i umiejętności wkroczyć na rynek pracy.

Wsparcie odbywa się w oparciu o 12-miesięczny indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

Zajęcia w CIS odbywają się pięć dni w tygodniu - cztery dni są przeznaczone na reintegrację

zawodową, a jeden dzień na reintegrację społeczną.

Reintegracja społeczna realizowana jest w formie poradnictwa, zajęć edukacyjno - wychowawczych i

konsultacji indywidualnych. Zajęcia prowadzone są przez szeroko wyspecjalizowaną kadrę

specjalistów m.in.: psychologa, pracownika socjalnego, terapeutę, pedagoga, doradców zawodowych

oraz specjalistę wizażu.

Reintegracja zawodowa polega na podnoszeniu i nabywaniu kwalifikacji poprzez szkolenia i praktyki

zawodowe. Cele te realizowane są w grupach: 

a) usługi remontowo-porządkowe, 

b) usługi krawieckie, 

c) usługi cateringowe.

Cele działania CIS: 

a) rozwój zawodowy i społeczny uczestników, 

b) pokonanie barier utrudniających uczestnikom podjęcie zatrudnienia,

c) wzrost poczucia własnej wartości, 

d) zdobycie przez uczestników nowych, cennych umiejętności, przydatnych w poszukiwaniu pracy.

CIS zapewnia uczestnikom: 

a) miesięczne świadczenia integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, 

b) ubezpieczenie społeczne,

c) pracownicze badanie lekarskie, 

d) materiały dydaktyczne, 

e) codzienny posiłek, 

f) zorganizowanie dojazdu na zajęcia, 

g) odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej.

Podczas zajęć z reintegracji zawodowej uczestnicy pracuję pod nadzorem instruktora w celu nabycia

umiejętności zawodowych.
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Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy 

ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin 

tel. 91 812 79 81, fax 91 812 79 81 w. 121 

zachodniopomorska@ohp.pl, www.zachodniopomorska.ohp.pl 

W Ochotniczych Hufcach Pracy funkcjonują Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, zajmujące się

pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym oraz informacją zawodową. Jednostki te realizują

zadania poprzez następujące wewnętrzne formy organizacyjne: Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne

Centra Informacji Zawodowej i Młodzieżowe Centra Kariery, które można znaleźć na terenie całego

województwa zachodniopomorskiego.

W ramach pośrednictwa pracy OHP pozyskują od pracodawców oferty pracy stałej i krótkotermi-

nowej, kierują młodzież poszukującą pracy do pracodawców; organizują targi i giełdy pracy, jak

również współpracują z partnerami rynku pracy (pracodawcy i instytucje funkcjonujące na lokalnym

rynku pracy zajmujące się także pośrednictwem pracy). Ponadto w OHP prowadzone są rejestracja i

ewidencja młodych ludzi w wieku pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, którzy zgłosili się do OHP po

ofertę zatrudnienia.

Do zadań pośredników pracy należą ponadto: informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy

oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Dużą popularnością wśród młodzieży cieszą się targi i giełdy pracy, w czasie których prezentowane

są oferty zatrudnienia. Stwarzają one także okazje do spotkania osób poszukujących pracy z firmami

poszukującymi pracowników, a często też uzyskania pomocy od doradców zawodowych OHP.

OHP świadczą również – w ramach sieci EURES, obok publicznych służb zatrudnienia i ich

partnerów na rynku pracy – usługi z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy. Pośrednictwo

pracy w ramach sieci EURES dla pracodawców polskich oraz zagranicznych z Unii

Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmuje m.in.: bezpośrednie kontakty z

polskimi pracodawcami oraz obsługę ofert pracy polskich i zagranicznych pracodawców.

Poradnictwo zawodowe to jedna z najistotniejszych form wsparcia, jakiej udzielają Ochotnicze

Hufce Pracy osobom wieku 15-25 lat. Doradcy zawodowi, uwzględniając zarówno lokalne

możliwości zatrudnienia, jak i indywidualne predyspozycje zawodowe i osobowościowe młodego

człowieka, pomagają przede wszystkim dokonać wyboru przyszłego zawodu, zaplanować karierę

zawodową i edukacyjną, jak również pomagają przy zmianie zawodu, samozatrudnieniu czy

poszukiwaniu pracy. Do ich zadań należy także zaznajamianie zainteresowanych z lokalnym

rynkiem pracy oraz sposobami poszukiwania zatrudnienia.
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Doradcy zawodowi świadczą swoje usługi całkowicie nieodpłatnie. Udzielają porad w formie

stacjonarnej i mobilnej z dojazdem do zainteresowanych placówek w dwóch typach jednostek

organizacyjnych OHP: Młodzieżowych Centrach Kariery oraz Mobilnych Centrach Informacji

Zawodowej. Współpracują na co dzień z instytucjami środowiska lokalnego działającymi na rzecz

młodzieży m.in. z ośrodkami pomocy społecznej, urzędami pracy, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, szkołami, domami dziecka,

aresztami śledczymi, zakładami karnymi, zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich.

Tego typu współpraca owocuje organizacją targów i giełd pracy, imprez edukacyjnych, zajęć

warsztatowych dla młodzieży i innych wspólnych przedsięwzięć mających na celu przygotowanie

młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy; wymianą dobrych praktyk i doświadczeń

zawodowych; nowymi programami.
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Dyżury prowadzone są od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:00-19:00 w punkcie przy

al. Bohaterów Warszawy 27.

Wsparcie udzielane jest dla ofiar przemocy, dzieci z rodzin dotkniętych przemocą czy

alkoholizmem, osób uzależnionych i współuzależnionych. 

Specjaliści prowadzą także terapię z osobami stosującymi przemoc. 

Głównym zadaniem punktu jest zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy

w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z

usług.

Wsparcie udzielane jest przez psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych. 

Dyżury realizowane są w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

tel. 91 485 76 01 (sekretariat),

91 485 75 00 (informacja), tel./fax 91 485 76 03,

sekretariat@mopr.szczecin.pl, www.mopr.szczecin.pl

Godziny otwarcia: 

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie jest jednostką realizującą zadania z zakresu

pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wsparcia dla osób

niepełnosprawnych. Ośrodek pomaga wszystkim osobom, które własnymi siłami nie są w stanie

pokonać przeciwności losu. Wsparcie udzielane jest m.in. w formie finansowej, pracy socjalnej,

wsparcia asystenta, psychologa czy terapeutów. MOPR prowadzi także całodobowy ośrodek

interwencji kryzysowej, a także koordynuje działania z zakresu pieczy zastępczej na terenie

Szczecina.

Programy realizowane na rzecz osób wykluczonych społecznie. 

Dyżury w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. 

W ramach Działu Interwencji Kryzysowej funkcjonuje Sekcja Interwencji Kryzysowej, która mieści

się przy ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie. Sekcja Interwencji Kryzysowej pracuje w systemie

całodobowym, natychmiastowo reagując na wszelkie zgłoszenia w sytuacjach kryzysowych.

Zapewnia możliwość skorzystania z pomocy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Sekcja

Interwencji Kryzysowej koncentruje się na tym aspekcie interwencji kryzysowej, który obejmuje

działania doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom

znajdującym się w trudnej sytuacji.

17



We współpracy ze służbami interwencyjnymi (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe)

pracownicy Sekcji Interwencji Kryzysowej uczestniczą w niesieniu pomocy ofiarom wydarzeń

traumatycznych, wymagających udzielenia natychmiastowego wsparcia psychologicznego. We

współpracy z Policją pracownicy Sekcji Interwencji Kryzysowej uczestniczą w interwencjach

dotyczących ujawnienia opiekunów niezdolnych do sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi,

przewożąc do placówki i towarzysząc im w celu zminimalizowania traumy.

Dział Interwencji Kryzysowej, który mieści się przy al. Bohaterów Warszawy 27 (wejście od ul.

Legionów Dąbrowskiego) działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

Zatrudnieni psychologowie i terapeuci zapewniają profesjonalną pomoc psychologiczną w

sytuacjach kryzysów losowych i rozwojowych, problemów osobistych, partnerskich i rodzinnych

oraz wydarzeń traumatycznych. Czas trwania kontaktu terapeutycznego jest dostosowany do

indywidualnych potrzeb.

Celem pracy psychologicznej wykonywanej na rzecz klientów Działu Interwencji Kryzysowej jest

odzyskanie przez osobę w kryzysie zdolności samodzielnego radzenia sobie poprzez złagodzenie

objawów reakcji kryzysowej, przywrócenie równowagi psychicznej oraz uruchomienie zasobów.

Pozwala to zapobiec przejściu kryzysu ostrego w stan chroniczny, który może powodować wiele

negatywnych skutków emocjonalnych, zdrowotnych i społecznych.

Gdzie szukać pomocy? Wsparcie udzielanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizowane

jest na bardzo szeroką skalę. W celu uzyskania informacji na temat form pomocy, procedur i

możliwości uzyskania wsparcia np. finansowego – najlepiej zgłosić się bezpośrednio do

Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie lub Działu Pomocy Osobom Bezdomnym. Po

rozmowie z pracownikiem wspólnie wypracowany zostanie plan pomocy w oparciu o zasoby i

możliwości klienta. Przyznanie pomocy odbywa się na wniosek, po rozpatrzeniu i zbadaniu

indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się do Ośrodka.

Dane kontaktowe:

ROPR Zachód ul. Abramowskiego 19, tel. 91 464 61 60

ROPR Śródmieście ul. Jagiellońska 62A, tel. 91 480 70 20

ROPR Północ ul. Strzałowska, tel. 91 432 84 40

ROPR Prawobrzeże ul. Struga 10/12, tel. 91 466 80 46

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym ul. Wojska Polskiego 184 b, tel.  91 487 57 71
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terapia indywidualna,

terapia grupowa (grupa integracyjna, grupa motywacyjno – edukacyjna, grupa komunikacyjna,

grupa terapeutyczna, grupa nawrotowa),

obozy terapeutyczne,

ergoterapia,

współpraca z rodzinami pacjentów,

podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny w Darżewie 

Stowarzyszenie Solidarni PLUS Darżewo 6, 76-020 Bobolice

tel./fax: 94 318 37 95, 

osrodekwdarzewie@interia.pl; www.osrodekwdarzewie.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny w Darżewie jest częścią Stowarzyszenia Solidarni

Plus, którego misją jest pomoc osobom wykluczonym społecznie, w tym uzależnionym,

bezdomnym czy zakażonym wirusem HIV. Ośrodek położony jest w malowniczej, spokojniej

miejscowości Darżewo wśród pól, lasów i łąk, 30 km na południe od Koszalina, w gminie Bobolice,

w województwie zachodniopomorskim. W ramach prowadzenia swojej ponad 22-letniej

działalności ośrodek oferuje pomoc w ramach prowadzonego Oddziału terapii leczenia uzależnień

od substancji psychoaktywnych oraz Oddziału dla osób bezdomnych.

Oddział terapeutyczny

Program skonstruowany jest w oparciu o zasady społeczności terapeutycznej. Obowiązuje w niej

hierarchiczność, system zadań korekcyjnych za naruszanie zasad społeczności i norm

obyczajowych, jak i system wsparcia ze strony kadry i członków społeczności. Terapia trwa do 12

miesięcy, a maksymalna  liczba miejsc to 35.

Pozostałe metody pracy terapeutycznej w ośrodku to:

Warunki przyjęcia na oddział leczenia uzależnień 

Przyjmowane są osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, posiadające jednostkę

chorobową wg klasyfikacji ICD – 10 od F.11.2 do F.19.2, z wyłączeniem F.17. Nie są przyjmowane

osoby uzależnione wyłącznie od alkoholu (z rozpoznaniem F. 10). Przyjmowane są osoby

pełnoletnie od 18 do 55 roku życia. Szczegółowe warunki i zasady przyjęcia osób ustalane są po

numerem telefonu: (94) 318 37 95, w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-

14:00. Do placówki przyjmowane są osoby posiadające sądowy nakaz leczenia oraz odbywające

karę pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego oraz karę ograniczenia wolności w

postaci kontrolowanej pracy na cele społeczne. 
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po zakończonym procesie terapeutycznym,

bezdomne,

zakażone wirusem HIV i chore na AIDS.

zapobieganie nawrotom choroby,

rozwój własnych zainteresowań i talentów,

readaptacja społeczno – zawodowa,

poprawa kontaktów rodzinnych.

zakwaterowanie w 2, 3, 4-osobowych pokojach,

4 pełnowartościowe posiłki,

udział w zajęciach ergoterapeutycznych,

udział w programach reintegracji społecznej,

możliwość udziału w warsztatach terapeutycznych z zakresu terapii uzależnień,

spotkania indywidualne z terapeutą

liczba miejsc - 15.

Hostel 

Do hostelu przyjmowane są osoby spełniające jeden z warunków:

Cele programu hostelowego:

Zapewniamy komfortowe warunki noclegu w nowo wyremontowanych i nowo wyposażonych 

pokojach 2, 3, 4-osobowych wraz z łazienką. Liczba miejsc - 15.

Schronisko dla osób bezdomnych 

W ramach pobytu oferujemy naszym podopiecznym:

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna

TEEN CHALLENGE

Oddział w Białogardzie, ul. Świdwińska 21e,

78-200 Białogard, tel. 94 312 78 10 

www.teenchallenge.pl 

Głównym celem działania oddziału stowarzyszenia jest realizacja nowoczesnych form pomocy,

skierowanych do osób mających problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, pozostających

na marginesie życia, potrzebujących adekwatnych do danej sytuacji życiowej działań.

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna TEEN CHALLENGE Oddział w Białogardzie

udziela pomocy w formie schronienia dla osób tego potrzebujących. Dotyczy to szczególnie osób

bezdomnych i innych osób, potrzebujących uzasadnionego wsparcia w postaci zapewnienia

noclegu.

Usługi te realizuje poprzez kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia beneficjentom

pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka,

aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju.

Ukierunkowanie działań programu ma na celu uświadomienie jego uczestnikom konieczności

osiągania samodzielności społecznej i ekonomicznej.
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konsultacje indywidualne, 

zajęcia psycho-edukacyjne (grupa wsparcia), 

pomoc prawna, 

aktywizacja zawodowa,

indywidualne poradnictwo zawodowe,

pomoc psychologiczna, 

terapia poprzez pracę/ergoterapia, 

Trening Zastępowania Agresji, 

udział w spotkaniach integracyjnych.

Działania reintegracji przebiega w kilku wymiarach: 

a) wymiar zawodowy - rozumiany jako przywracanie lub nabywanie oraz poszukiwanie wyższych

kwalifikacji zawodowych, aspirowanie do podnoszenia posiadanych umiejętności zawodowych,

poszukiwanie stałego zatrudnienia,

b) wymiar społeczno-interpersonalny -rozumiany jako odbudowanie zniszczonych więzi oraz

powrót do norm powszechnie sankcjonowanych i uznawanych w społeczeństwie, 

c) wymiar duchowo-moralny, psychologiczny - rozumiany jako odbudowywanie i dążenie do

stosowania trwałego systemu wartości, zasad i reguł w codziennym życiu, rozwijanie osobistych

aspiracji i wyznaczanie sobie celów życiowych, 

d) wymiar kulturowy - rozumiany jako powrót do norm społecznie sankcjonowanych, uznawanych

w społeczeństwie, jest to korzystne z punktu widzenia indywidualnej osoby, rodziny, czy grupy

wspólnotowej, 

e) wymiar obywatelski - rozumiany m.in. jako utożsamianie się z postawami współodpowie-

dzialności wobec wspólnoty.

Oddział stowarzyszenia w ramach działań zapewnia dostęp beneficjentom do miejsc, w których

udzielana będzie pomoc adekwatna do zgłaszanego problemu: 

Fundacja Instytut św. Brata Alberta 

ul. Śląska 50, 72-600 Świnoujście 

tel. 500 007 641, 500 153 924 tel./fax. 91 321 26 49 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-16:00

Fundacja Instytut św. Brata Alberta wszystkie programy pomocowo-resocjalizacyjne, realizuje w

formie stałych spotkań na terenie: Zakładu Karnego w Nowogardzie, Zakładu Karnego w

Goleniowie, Oddziału Zewnętrznego ZK Nowogard w Płotach, Oddziału Zewnętrznego AŚ

Kamień Pomorski w Buniewicach oraz w poniższych Ośrodkach:

1. Ośrodek Pomocy i Terapii dla Bezdomnych w Gryficach ul. 6 Marca 4, tel. 797 685 632 lub 500

153 924. 

2. Hostel św. Franciszka w Wolinie, ul. Zamkowa, tel. 603 995 990 lub 500 153 924. 

3. Ośrodek Pomocy i Terapii dla Bezdomnych w Świnoujściu, ul. Karsiborska 7, tel. 500 153 924.

4. Ośrodek Pomocy, Readaptacji i Terapii w Świnoujściu, ul. Karsiborska 7, całodobowo 7 dni w

tygodniu, tel. 500 153 924.
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Niesienie pomocy osobom i rodzinom, będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

między innymi z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, sieroctwa, mające na celu

przywrócenia na drogę reintegracji. 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Resocjalizacja i readaptacja osób pozbawionych wolności, osób opuszczających zakłady karne i

areszty śledcze oraz członków ich rodzin poprzez działania aktywizujące -wspierające. 

Prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prowadzenie zajęć terapeutycznych na terenie zakładów karnych w ramach programu

resocjalizacyjnego „ARKA" oraz w czasie regularnych spotkań z członkami ich rodzin i byłymi

skazanymi.  

Prowadzenie spotkań w Ośrodkach Wychowawczych, mających na celu rozwijanie kompetencji

społecznych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Prowadzenie spotkań edukacyjnych ze studentami Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa

Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (porozumienie o współpracy): kierunki pedagogika opiekuńcza

i resocjalizacja, kryminologia, socjologia. 

Prowadzenie spotkań z pracownikami pomocy społecznej, pedagogami czy pracownikami policji,

np. spotkania ze studentami na zaproszenie koła naukowego pedagogów resocjalizacyjnych

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pomoc osobom opuszczającym Zakłady Poprawcze i Ośrodki Wychowawcze. 

Świadczenie pomocy prawnej, pedagogicznej i terapeutycznej. 

Prowadzenie działalności wydawniczej w tym redagowanie i wydawanie gazety „Dobry Łotr",

która jest częścią programu resocjalizacyjno-readaptacyjnego „Arka". Gazeta dotyka wartości i

norm moralnych. Zamieszczane są teksty edukacyjne, wskazujące na możliwości przemiany. W

gazecie publikowane są także historie byłych skazanych, którzy z sukcesem zrealizowali program

„Arka" oraz teksty byłych skazanych w formie świadectwa przemiany. 

Propagowanie kultury więziennych twórców przez publikację ich poezji, prozy i malarstwa

(arteterapia), pismo jest również narzędziem terapii dla skazanych poprzez popularyzowanie

programu „Arka" i terapeutycznych treści. 

Świadczenie niezbędnej pomocy w przygotowaniu do życia na wolności osób przebywających w

jednostkach penitencjarnych jak również po ich opuszczeniu. 

Prowadzenie zajęć terapeutycznych ze skazanymi poza zakładami karnymi w ramach przepustek

losowych, celem ułatwienia procesu readaptacji społecznej osobom pozbawionym wolności przez

umożliwienie im konfrontacji z rzeczywistością poza murami więzień. Formę działania stanowi

otaczanie opiekę osoby pozbawionej wolności podczas przepustek, zadbanie aby czas spędzony

„poza murami" został wykorzystany na spotkanie z rodzinę. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób pozbawionych wolności.

Udzielanie pomocy w zakresie przełamywania wszelkich barier w powrocie do społeczeństwa

między innymi w odbudowaniu zerwanych więzi z rodzinę. 

Organizowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych osób skazanych i byłych skazanych. 

Organizowanie spotkań byłych skazanych z młodzieżą umieszczoną w Ośrodkach wychowawczo-

resocjalizacyjnych. 

Współpraca z kuratorami z województwa zachodniopomorskiego.

Działania, programy pomocowo - resocjalizacyjne.

22



Docieranie do osób potrzebujących poprzez: informowanie, ewangelizację, głoszenie nadziei. 

Wprowadzenie człowieka w proces duchowej przemiany i wspomaganie tego procesu:

głoszenie Słowa Bożego, modlitwa, społeczność.

Budowanie motywacji do leczenia i pomoc w udaniu się osoby do ośrodka. 

Docieranie i współdziałanie z rodziną uzależnionego zarówno w fazie budowania motywacji

jak i w czasie jego pobytu w ośrodku. 

Coffee House w Szczecinie

ul. 5 lipca 21, 70-361 Szczecin 

www.coffeehouse.com

Coffee House to grupa ludzi, którzy pragną nieść pomoc ludziom uzależnionym, potrzebującym,

bezdomnym, ubogim. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00.

 

Cele służby Coffee House.

W Polsce pierwsza grupa Coffee House powstała w 2003 roku w Koszalinie. Teraz jest już ponad

50 takich grup. 

Historia szczecińskiego "Coffee House".

Grupa Coffee House w Szczecinie rozpoczęła swoją pracę w 2006 roku. W skład grupy wchodzą

ludzie z różnych kościołów, których pragnieniem jest niesienie pomocy osobom uzależnionym i

bezdomnym. Działalność grupy w 2007 roku opierała się na cotygodniowych wyjściach na

dworzec PKP i autobusowy, by rozmawiać z bezdomnymi. Zimą 2007 roku za pozwoleniem

władz, zaczęto odwiedzać noclegownię Fenix przy ul. Zamkniętej 5 w Szczecinie.

 

Celem spotkań jest motywowanie ludzi do zmiany i dawanie im nadziei, że taka zmiana jest

możliwa. Od 2009 do 2012 roku spotkania odbywały się w małym pomieszczeniu  przy ul.

Pocztowej. Na początku przychodziło kilka osób. Z biegiem czasu brakowało miejsca by

pomieścić wszystkich chętnych do uczestniczenia w spotkaniach. Dlatego na początku 2012 roku

przeniesiono główne, czwartkowe spotkanie do budynku kościoła KCDW przy ul. Ściegiennego.

Od 2018 roku prezydent miasta Szczecin przyznał nowe pomieszczenie, znajdujące się  przy ul. 5

Lipca 21. 

Obecnie Szczecińska Grupa "Coffee House" spotyka się w każdy czwartek o godz. 18.00 w

budynku przy ul. 5 Lipca 21. Jest to spotkanie dla tych, którzy chcą rozmawiać o problemach i

doświadczyć zmiany w życiu, w tym czasie także czytana jest Biblia. 

W soboty grupa odwiedza  domy niosąc  pomoc  (paczki żywnościowe oraz pomoc finansowa) 

We wtorki odbywa się spotkanie grupy wsparcia przy ul. 5 Lipca 21 o godz. 18:00.  

W środy o godz. 18:00 wraz z kościołem ulicznym Plac Grunwaldzki organizowane jest wyjście z

jedzeniem (zupa gorąca) dla bezdomnych i potrzebujących. 
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TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ, 

PORADNICTWO,

WSPARCIE DLA OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ PO LECZENIU,

GRUPĘ WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH,

GRUPĘ WSPARCIA DLA OSÓB DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików),

PROGRAM PSYCHOEDUKACYJNY WCZESNEJ INTERWENCJI PROFILAKTYCZNEJ

DLA MŁODYCH OSÓB, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z

UŻYWANIEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW „FRED GOES NET”,

WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W SZKOŁACH DLA

UCZNIÓW I NAUCZYCIELI.

SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin 

sekretariat: tel. 91 483 69 23  lub  501 029 271 (w godz. 7.00-15.00) 

fax: 91 48 28 052 (całą dobę)

http://scpu.szczecin.pl

scpu@scpu.szczecin.pl; FB @scpu2018

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień wspiera wszystkie osoby, które doświadczają trudności

związanych z używaniem alkoholu, narkotykami, lekami oraz borykają się z uzależnieniami

behawioralnymi (patologiczny hazard, cyberuzależnienia, zakupoholizm etc.) oraz osoby

współuzależnione, osoby bliskie, rodziny, partnerów osób doświadczających trudności z

uzależnieniem.

W ramach swoich działań SCPU oferuje:

Pomocy udzielają certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień.

Zadzwoń i umów się na spotkanie! 

tel. 501 029 506, 501 029 402

Do dyspozycji udostępniony został także telefon zaufania. Jest on skierowany do osób przeżywających

problemy związane z konsekwencjami uzależnienia własnego lub osób bliskich. Pod tym numerem

można uzyskać niezbędne informacje oraz wsparcie w sytuacji nieradzenia sobie z problemem

uzależnienia w rodzinie. Ponadto zostaną udzielone informacje o dostępnych formach leczenia

uzależnień oraz udostępniona zostanie baza adresów instytucji i organizacji, zajmujących się

leczeniem uzależnień, prowadzących grupy wsparcia, udzielających pomocy psychologicznej, prawnej

i socjalnej. Telefon zaufania  504 828 821 czynny jest  od pn. do pt. w godz. 9:00-14:00. 

ZAPEWNIONA JEST CAŁKOWITA ANONIMOWOŚĆ

PORADY OFEROWANE SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE!

NIE MUSISZ MIEĆ SKIEROWANIA ANI UBEZPIECZENIA

ODZYSKAJ KONTROLĘ NAD WŁASNYM ŻYCIEM!
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Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień oferuje również pomoc dla osób bezdomnych oraz

będących w trudnej sytuacji życiowej.

Potrzebujesz schronienia?

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień oferuje bezpłatny pobyt w ogrzewalni, kąpiel,

dezynfekcję, gorące napoje, wsparcie terapeutyczne.

Wstęp jest wolny, po prostu przyjdź! 

Ponadto SCPU współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

W ramach współpracy 2 razy w tygodniu dyżuruje pracownik socjalny oraz terapeuta, raz w

miesiącu przyjmuje prawnik.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
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NOTATKI
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NOTATKI
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Zadanie współfinansowane ze środków budżetu

Województwa Zachodniopomorskiego


