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Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO istnieje od 1993 roku. W roku 2009 Towarzystwo 

uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Główne obszary działalności stowarzyszenia koncentrują wokół pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie 

profilaktyki i terapii uzależnień a także promocji zdrowia oraz organizacji aktywności pozaszkolnej.  

Terenem działania Towarzystwa jest cały kraj, ze szczególnym uwzględnieniem województwa 

Pomorskiego oraz Trójmiasta. Ogółem liczba odbiorców programów realizowanych  przez TPŚ 

MROWISKO to około 20 000 osób rocznie. 

W roku 2012 Towarzystwo prowadziło następujące przedsięwzięcia: 

� 3 Centra Aktywizacji i Integracji Społecznej. W ramach działalności merytorycznej Centrów 

funkcjonują Świetlice Socjoterapeutyczne, Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej oraz Domy Sąsiedzkie. 

o Program „zDolne Miasto” – w ramach rewitalizacji dzielnicy Dolne Miasto w Gdańsku 

o Program profilaktyki selektywnej „PROFINAWIGATOR” 

� Ośrodek Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej 

o Program „Szkoła Animatorów Profilaktyki” 

o Program „Szkolenie dla personelu medycznego, służb mundurowych oraz kuratorów” 

o Programy szkoleniowe dla nauczycieli 

� Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny 

o Poradnia i stacjonarny ośrodek leczenia uzależnień 

o Program wczesnej interwencji „FRED” 

o Krótkoterminowy program terapeutyczny „CANDIS” 

o Program leczenia uzależnień behawioralnych „KOMPAKT” 

o Warsztaty informacyjno-edukacyjne dla młodzieży 

� Program informacyjno-edukacyjny „KONTAKT- BUS” 

� Program Wzmacniania Rodziny 

� Kampania informacyjno – edukacyjna NARKOTYKI INFO – czysta informacja 

� Działania na rzecz środowiska lokalnego oraz innych organizacji pozarządowych 

Odbiorcami poszczególnych form działalności Towarzystwa MROWISKO byli w kolejności: 

o Dzieci i młodzież ucząca się 
o Dzieci i młodzież z grup podwyższonego i wysokiego ryzyka 
o Dzieci u młodzież uzależniona i zagrożona uzależnieniem 
o Studenci 
o Rodzice i rodziny osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem 
o Profesjonaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą w tym : nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, 

instruktorzy, terapeuci. 
o Organizacje pozarządowe 
o Władze i samorządy lokalne 
 
 



OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
 
Centra Aktywizacji i Integracji Społecznej 
 
Odbiorcami tej formy działalności ( w zakresie działalności świetlic i ośrodków profilaktyki) są głównie 
dzieci i młodzież z grup podwyższonego ryzyka, a także ich rodziny. Działalność Domów Sąsiedzkich 
adresowana jest do osób dorosłych – okolicznych mieszkańców. 
 
Do podstawowych form pracy realizowanych w placówkach należą: 
-  prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, gier i zabaw ogólnorozwojowych 
-  organizowanie pomocy w nauce, korepetycji i zajęć z elementami terapii  pedagogicznej 
-  prowadzenie zajęć rozwijających, promujących zdrowe i ciekawe formy spędzania  wolnego czasu  
-  prowadzenie zajęć  plastycznych, muzycznych, filmowych , tanecznych,  sportowych 
-  prowadzenie konsultacji i rozmów indywidualnych z podopiecznymi  
-  organizowanie wyjść do placówek kulturalnych i sportowych 
-  organizacja oraz udział w imprezach i festynach  /Dzień Dziecka, Bitwa Taneczna, Dzień Sąsiada/ 
-  organizacja spotkań świątecznych – Wielkanocnego,  Mikołajkowego, Wigilijnego,  Andrzejek,  
-  organizowanie urodzin dla podopiecznych 
-  organizowanie wakacji oraz różnego rodzaju imprez, wyjść i wycieczek: 
 
Do najważniejszych efektów prowadzonej w ten sposób działalności należą: 
o wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie,  
o zwiększenie samoświadomości, odreagowanie napięć emocjonalnych, budowanie udanych relacji  z 

innymi, planowanie czasu wolnego, 
o rozwijanie zainteresowań, wyobraźni, wrażliwości, aktywności twórczej, świadomości oraz 

sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, 
o wspieranie rozwoju indywidualnego, promocja twórczych sposobów spędzania czasu wolnego 

będących alternatywą dla nudy i bierności sprzyjającej wpływom patologicznych grup nieformalnych 
dotkniętych alkoholizmem, narkomanią, przestępczością, 

o rozwijanie umiejętności bycia i współpracy w grupie,  
o doskonalenie zdolności organizacyjnych i menedżerskich, 
o rozwijanie indywidualnych zdolności, poznawanie samego siebie, poszerzanie zainteresowań, 
o rozwijanie takich cech jak: systematyczność, pewność siebie etc 
o możliwość bezpiecznego i twórczego organizowania i spędzania wolnego czasu, rozpoznawania  i   

rozwoju   zainteresowań  i  uzdolnień,   będąca   jednocześnie adekwatną odpowiedzią  na  
zapotrzebowanie  na stymulację  i  aktywność,  tak charakterystyczne dla okresu dojrzewania 

 
Ponad to ułatwiono dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej życiowej sytuacji dostęp do dóbr 
kultury i oświaty a także specjalistycznej pomocy psychologicznej i socjalnej. Umożliwiono rozwój 
zainteresowań artystycznych i sportowych. Udzielono pomocy w  nauce, prowadzono korepetycje dla 
podopiecznych ( większość podopiecznych otrzymało promocję do następnej klasy). Prowadzono akcję 
dożywiania. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymywało podwieczorek.  
 
Zakres prowadzonej w placówkach działalności ilustruje poniższa tabela: 

Adres placowki Liczba podopiecznych Uwagi 

Gdynia, ul.płk. Dąbka 52 65 Zakończono działalność w sierpniu 2012 roku 

Gdynia, ul Opata Hackiego 17 35 Zakończono działalność w czerwcu 2012 roku 

Gdynia ul. Nagietkowa 73 25 Zakończono działalność w sierpniu 2012 roku 

Gdańsk, ul. Do Studzienki 16 37 Placówka uzyskała nową siedzibę–ul.Waryńskiego  

Gdańsk, ul. Reduta Wyskok 9 70  

Gdańsk, ul. Słomiana 2 25 Rozpoczęto działalność we wrześniu 2012 roku 

Placówki razem 257  



 
 



Ośrodek  Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej 
 
Ośrodek znajduje się w Gdańsku, posiada status Niepublicznej Placówki Doskonalenia Zawodowego 
Nauczycieli.  
Jego celem jest świadczenie szeroko pojętej pomocy merytorycznej osobom zajmującym się na co dzień 
pracą z dziećmi i młodzieżą – nauczycielom, pedagogom, wychowawcom, pracownikom służ 
mundurowych i medycznych etc. 
W roku 2012 przeprowadzono następujące kursy i szkolenia: 
Szkoła Animatorów Profilaktyki – przygotowująca studentów oraz młodych nauczycieli do pracy w 
obszarze profilaktyki  - 25 osób 
Szkolenia dla służb medycznych oraz Policji – kursy doskonalenia zawodowego – 80 osób 
Szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych – 100 osób 
Łącznie działalnością szkoleniową ośrodka objętych zostało ponad 200 osób. 
 
Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny 
 
Ośrodek znajduje się w Sopocie przy Al. Niepodległości 817 A. Jest specjalistyczną placówką pomocy 
psychologicznej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, zagrożonych uzależnieniem oraz 
dla rodzin tych osób. 
Główne kierunki działalności ośrodka koncentrują się wokół dwóch obszarów: 
Terapia stacjonarna, dla dzieci i młodzieży do lat 21.  
W tej formie terapii uczestniczyło w 2012 roku 40 osób. 
Terapia ambulatoryjna tj.: porady indywidualne, zajęcia edukacyjno-informacyjne, grupa wsparcia, 
konsultacje psychiatryczne, psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna, interwencja kryzysowa (bez 
określonych granic wiekowych) . Z tej formy pomocy rocznie korzysta kilkaset osób, z całej Polski– liczba 
udzielonych świadczeń to ponad 2000 w ciągu roku. 
 

 
 
 
 

 

W ramach działalności Młodzieżowego Ośrodka 
Terapeutycznego wprowadzono w 2012 roku do realizacji 
trzy nowe programy: 

• FRED  goes net 

• KOMPAKT 

• CANDIS 
Program FRED, to propozycja dla młodzieży 
eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi po tzw. 
„pierwszej wpadce”. Celem ośmiogodzinnego warsztatu jest 
pogłębienie wiedzy odbiorców na temat mechanizmów 
uzależnienia, konsekwencji zdrowotnych, społecznych i 
prawnych związanych z używaniem substancji, oraz 
świadomości co do ich własnej sytuacji życiowej. 
Program KOMPAKT, to pakiet wsparcia terapeutycznego, 
pomocy prawnej oraz porad finansowych, adresowany do 
osób dotkniętych problemem tzw. uzależnień 
behawioralnych (hazard, Internet, gry komputerowe, 
zaburzenia odżywiania etc.)  
CANDIS jest krótkoterminową terapią ambulatoryjną 
skierowaną do osób uzależnionych od marihuany. Jego 
niewątpliwą zaletą jest przewidywalny (10 sesji), oraz krotki 
(ok. 3 miesięcy) czas trwania terapii. 
Wszystkie propozycje stosują nowoczesne podejście 
terapeutyczne w oparciu o koncepcję Dialogu Motywującego. 
 
 



 
 

Program informacyjno-edukacyjny KONTAKT- BUS 
Celem Mobilnej Poradni Młodzieżowej „KONTAKT-BUS” jest ograniczenie wśród dzieci i młodzieży liczby 
zachowań ryzykownych (przede wszystkim sięgania po substancje psychoaktywne - narkotyki, alkohol i 
papierosy).  
Realizacja programu polega na bezpośrednim dotarciu do dzieci i młodzieży, pogłębianiu kontaktu i 
stopniowym rozpoznawaniu potrzeb poszczególnych środowisk, a następnie udzielaniu podstawowych 
porad psychologicznych, dostarczaniu niezbędnej wiedzy na temat uzależnień oraz wskazaniu miejsc, w 
których możliwe jest otrzymanie specjalistycznej pomocy.  
 

 
Formy pracy: 
 
- działalność w szkołach opierała się przede wszystkim na działaniach o charakterze informacyjno – 
edukacyjnym. Na informacyjnych stojakach reklamowych młodzież mogła znaleźć ogłoszenia o 
wydarzeniach kulturalnych i sportowych imprezach. Można tam nie było tylko znaleźć aktualną 
informację o różnorodnych akcjach podejmowanych przez młodzież różnych szkół Trójmiasta ale 
również dane instytucji, w których można uzyskać pomoc.  
Ważną kwestią w  projekcie są materiały informacyjne w formie ulotek i broszur, które rozdawane były 
podczas każdej akcji KONTAKT- BUSa. Ulotki zawierały adresy, telefony i dokładne godziny otwarcia 
miejsc, w których młodzi ludzie mogli szukać fachowej pomocy; 
- warsztaty umiejętności psychospołecznych - zajęcia dotyczące m.in. problematyki asertywności, 
komunikacji, radzenia sobie ze stresem, agresją i przemocą; 
-   praca środowiskowa -  to działalność informacyjno-interwencyjna. Polegała na dotarciu z ofertą 
Mobilnej Poradni „KONTAKT-BUS” wszędzie tam, gdzie młodzież jest szczególnie zagrożona (np. tzw. 
trudne dzielnice czy ulice, koncerty zespołów młodzieżowych lub imprezy plenerowe, nocne kluby, 
plaże, imprezy masowe, turnieje ulicznej koszykówki oraz piłki nożnej itp.). Praca uliczna prowadzona 
była w godzinach popołudniowych i wieczornych; 
-  organizacja i uczestnictwo w imprezach - w miarę możliwości realizatorzy starli się być w stałym 
kontakcie z realizatorami innych akcji profilaktycznych podczas których organizowali dodatkowe atrakcje 
oraz stanowili pomoc merytoryczną i techniczną; 
 - wycieczki - realizatorzy programu organizowali również dla dzieci znajdujących się w wyjątkowo 
trudnej sytuacji jednodniowe wycieczki w atrakcyjne miejsca . 
 
W roku 2012 w ramach programu „KONTAKT- BUS” przeprowadzono w sumie ponad 100 Krótkich 
Programów Profilaktycznych, w których uczestniczyło około 2000 odbiorców. 
 
 
 



Kampania informacyjno – edukacyjna NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja. 
 
Celem kampanii było: 
Dostarczenie studentom, rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży informacji na temat skutków 
używania środków psychoaktywnych. 
Dostarczenie rodzicom wiedzy na temat: 
sygnałów po których rodzic może rozpoznać, że dziecko jest zagrożone, 
sposobów reagowania w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że dziecko sięga po narkotyki, 
metod profilaktycznych wartych zastosowania w rodzinie. 
Zwiększenie dostępu studentów, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży do specjalistycznej pomocy .  
 

 
 
W trakcie dwóch akcji promocyjnych nawiązano bezpośredni kontakt z ok. 2000 dorosłych odbiorców. 
Rozdano 2000 szt. materiałów informacyjnych, promujących kampanię w postaci ulotek-wlepek. W roku 
2012, począwszy od modernizacji portalu stronę kampanii WWW.narkotykiinfo.pl odwiedziło ok. 8000 
internautów, z czego szacunkowo przyjmuje się, że około połowę stanowili rodzice i opiekunowie dzieci i 
młodzieży. 
 
W stosunku do lat ubiegłych notuje się znaczący wzrost liczby porad udzielnych w systemie on-line:  
w roku 2012 udzielono 84 porad (w tym 44 porady dla osób z problemem a 40 dla rodzin i osób bliskich), 
w roku 2011 porad było 36 a w 2010 udzielono 32 porad. 
 
W roku 2012 uruchomiono w ramach projektu pierwszą (pilotażową) edycję Programu Wzmacniania 
Rodziny. W drugiej połowie roku troje certyfikowanych realizatorów przeprowadziło cykl sesji 
rodzinnych dla 20 osobowej grupy odbiorców – 10 rodziców oraz 10 dzieci. Z przeprowadzonej na koniec 
projektu ewaluacji wynika, że program został wysoko oceniony przez rodziców i dzieci zarówno w 
kategoriach atrakcyjności jak i przydatności.  
 
Działania na rzecz środowiska lokalnego oraz innych organizacji pozarządowych 
 
Podobnie jak w latach ubiegłych członkowie Towarzystwa aktywnie uczestniczyli w działaniach na rzecz 

tworzenia Społeczeństwa Obywatelskiego biorąc udział w radach, komisjach, pracach zespołów 

roboczych i innych społecznych inicjatywach.  


