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Realizowany w Szczecinie program 
pn. „Sojusz dla trzeźwości” nakierowany 
jest na poprawę jakości i komplementar-
ność usług oferowanych przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie, a w założe-
niach pomysłodawców jego realizacja 
winna przyczynić się do ograniczenia 
liczby środowisk i osób, które zasilają 
grono klientów MOPR z powodu uza-
leżnienia lub negatywnych jego skutków. 
Chodzi także o lepsze zdiagnozowanie 
zjawiska, jego dynamiki i określenie 
faktycznych czynników wpływających 
na jego skalę oraz trafniejszą i szybszą 
alokację środków przeznaczonych na 

zapobieganie i rozwiązywanie tych pro-
blemów.

Program powstał w celu poprawy 
jakości i standaryzacji najistotniejszych 
usług świadczonych w tym obszarze, 
a także kreowania usług zintegrowanych, 
obejmujących spójne działania na rzecz 
osób i rodzin uzależnionych, a wszyst-
ko w celu przywrócenia uzależnionym 
zdolności do samodzielnej egzysten-
cji. Podmioty ze Szczecina, działające 
w sojuszu, to: Wydział Zdrowia i Poli-
tyki Społecznej Urzędu Miasta, Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zakłady Opieki Zdro-
wotnej prowadzące ośrodki i poradnie 
z programami terapii uzależnień, Poli-
cja, Straż Miejska, Zespół Kuratorskiej 
Służby Sądowej, „Caritas”, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich, „Powrót z U”; Specja-
listyczne placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze wsparcia dziennego, podmioty 
prowadzące działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży i realizujące programy pro-
filaktyczne, punkty konsultacyjne, kluby
i organizacje, Domy Pomocy Społecznej 
oraz Poradnie Psychologiczno-Pedago-
giczne i Rady Osiedli. (z)

Suma doświadczeń

Ewa Parchimowicz, kierownik Sekcji 
ds.  Metodyki Pracy Socjalnej i Szkoleń 
MOPR w Szczecinie:

– Doświadczenia uwzględnione przy 
opracowaniu programu mają głównie cha-
rakter doświadczeń własnych, osób i struk-
tur zaangażowanych w jego opracowanie. 
Pochodzą one z obszaru działań MOPR 
oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta, a były zgłaszane i utrwalane 
w toku szeroko zakrojonych konsultacji przy 
opracowaniu Strategii Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych Szczecina, doświad-
czeń zebranych przy tworzeniu, wdrażaniu 
i ewaluacji lokalnego programu wychodzenia 
z bezdomności, konstruowaniu rocznych 
programów przeciwdziałania uzależnieniom 
oraz wniosków zawartych w sprawozdaniach 
z tych programów. 

Bardzo przydatne i inspirujące okazały 
się doświadczenia zebrane w toku warszta-
towych spotkań Grupy Wymiany Doświad-
czeń i możliwość konfrontacji intuicyjnych 
przekonań uczestniczących w nich przedsta-
wicieli Szczecina z doświadczeniami innych 
struktur samorządowych. Dały one możli-

wość poznania tzw. dobrych praktyk i opi-
sów takich działań, które z założenia miały 
charakter kompleksowy i aktywizujący, które 
angażowały rozmaite podmioty, posługiwały 
się standaryzacją usług i tworzonymi na ich 
użytek zbiorami danych w oparciu o specjal-
nie określone w tym celu wskaźniki produktu, 
rezultatu i oddziaływania. 

Suma tych doświadczeń, niezależnie od 
źródła ich pochodzenia, uprawnia do prze-
konania, że tylko kompleksowy program 
wyznaczający dające się zmierzyć konkretne 
cele, angażujący wielu partnerów, urucha-
miający niewykorzystane możliwości w lo-
kalnym, najbliższym problemom środowisku, 
daje możliwość faktycznego ograniczania 
niekorzystnego zjawiska, natomiast zasoby 
samorządowego ośrodka pomocy społecznej 
i innych jednostek miasta z tego obszaru są 
i będą zawsze niewystarczające do trwałego 
rozwiązania jakiegokolwiek istotnego pro-
blemu społecznego. Z kolei żaden program 
działań w obszarze problemów społecznych, 
nieangażujący w swoim jądrze możliwości 
i uprawnień ośrodka pomocy społecznej, nie 
przyniesie spodziewanych rezultatów.

Sojusz dla trzeźwości w Szczecinie

Spotkania pracowników MOPR i przedstawicieli instytucji i orga-
nizacji działających na rzecz rodzin zamieszkujących w obszarze 
działania poszczególnych Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie 
były doskonałą okazją do wzajemnego poznania się i wypracowania 
wspólnych działań. Fot. Archiwum MOPR w Szczecinie 

Koalicja na rzecz 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi

„Koalicja podmiotów działających 
na rzecz przeciwdziałania zjawiskom al-
koholizmu i przemocy drogą do dosko-
nalenia oferty pomocowej skierowanej 
do dzieci i rodzin” – pod tą nazwą Miej-
ski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szcze-
cinie wspólnie z Wydziałem Zdrowia 
i Polityki Społecznej Urzędu Miasta 
zrealizował w 2009 roku cykl czterech 
wyjazdowych spotkań warsztatowych. 
Każde ze spotkań zakładało utworzenie 
lokalnej koalicji podmiotów zaanga-
żowanych w podejmowanie działań na 
rzecz rodzin z problemem uzależnienia, 
zamieszkujących na terenie objętym 
kompetencjami właściwych Rejonowych 
Ośrodków Pomocy Rodzinie. Zwieńcze-
niem cyklu było wypracowanie jednoli-
tego tekstu porozumienia, a tym samym 
zasad regulujących funkcjonowanie 
rejonowych koalicji na rzecz przeciw-
działania zjawiskom alkoholizmu i prze-
mocy w rodzinie tak, aby zapewnić im 
trwałość i skuteczność.

W spotkaniach wzięli udział pra-
cownicy MOPR oraz przedstawiciele 
instytucji i organizacji działających na 
rzecz rodzin zamieszkujących w obsza-
rze działania poszczególnych ROPR. 
Program spotkań składał się z dwóch 
części: szkoleniowej i warsztatowej. 


