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Cel Projektu:
Program WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ zwiększa kompetencje członków/wolontariuszy organizacji wchodzących w skład
sieci stow. abstynenckich, a tym samym zwiększa zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie
publiczne.
Celem naszego Programu jest zwiększanie kompetencji 80 członków/wolontariuszy z 40 organizacji obywatelskich
działających w sferze uzależnień, podniesienie ich wiedzy i umiejętności z zakresu aktywizacji społecznej, rozwoju
wolontariatu, tworzenia porozumień, zarządzania organizacjami parasolowymi, budowania federacji. Projekt wzmacnia i
rozwija instytucjonalnie sieć organizacji trzeźwościowych w latach 2018 - 2019.
Uzupełnieniem tych działań będzie poradnictwo i konsultacje dla członków wszystkich organizacji abstynenckich w
Punkcie Doradczym oraz internetowy Ogólnopolski System Informacji Abstynenckiej „OSIA”, zwiększający dostęp do
pomocy osobom z problemem alkoholowym w całej Polsce, polepszający przepływ informacji między stowarzyszeniami.
Cele Projektu realizujemy działając w 3 obszarach:
SFERA I – szkolenia/warsztaty
SFERA II – standaryzacja/wdrożenie
SFERA III – doradztwo/informacja
Działania Projektu:
Działanie 1 - Rekrutacja uczestników
Rekrutacja do Projektu odbywa się w 12 Związkach Wojewódzkich i Regionalnych. Uczestnicy po zapoznaniu się z
zasadami, wypełniają deklarację udziału w Projekcie. Zarządy Związków Wojewódzkich wyłaniają organizacje
uczestniczące w projekcie z 2 osobami delegowanymi przez stowarzyszenia. Preferowane są uczestnicy z małych
miejscowości, z młodych organizacji. Rekrutacja przebiega z poszanowaniem zasady równych szans, w tym równości
płci, stosując zasadę parytetu kobiet. Końcową listę uczestników zatwierdza Krajowa Rada.
Szkolenia/Warsztaty
I Szkolenie – Pierwszy kontakt z rodziną z problemem alkoholowym, skuteczna motywacja do podjęcia leczenia i zmiany
zachowań na pro-społeczne, przeciwdziałanie przemocy domowej
II Szkolenie – Nowoczesne technologie w nowoczesnych organizacjach, wykorzystanie multimediów i Internetu w pracy z
beneficjentem, skuteczne przeciwdziałanie e-wykluczeniu grup marginalizowanych
III Szkolenie – Jestem spełnionym wolontariuszem - przeciwdziałanie wypaleniu społecznemu, wewnętrzne i zewnętrzne
korzyści z wolontariatu, zasady pracy zespołowej i komunikacji w grupie
IV Szkolenie - Rola stowarzyszeń abstynenckich w realizacji lokalnej polityki społecznej, prawno-finansowe aspekty
funkcjonowania nowoczesnej organizacji, wykorzystanie ekonomii społecznej w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z
problemem alkoholowym
Wdrożenie standardów
Z 40 organizacjami trzeźwościowymi w co najmniej 8 regionach, deklarującymi chęć uczestniczenia w procesie
standaryzacyjnym Krajowa Rada podpisze porozumienie na wprowadzenie standardów działań stowarzyszeń
abstynenckich. W ramach działań Projektowych udzielimy im wsparcia merytorycznego i wspomożemy organizacyjnie,
gwarantując po minimum 6 godz. doradztwa zrealizowanego przez konsultanta w siedzibie organizacji. Wsparcie
doradcze podczas co najmniej 2 wizyt w organizacjach obejmować będzie: diagnozowanie stanu realizacji standardu,
pomoc w opracowaniu planu realizacji, bieżącą ocenę zagrożeń i określenie sposobów minimalizacji ryzyka.
Organizacje, które na podstawie arkusza samooceny stwierdzą faktyczny stan wprowadzenia standardów, wyślą poprzez
Związki Wojewódzkie gotowość uzyskania certyfikatu. Krajowa Rada deleguje z własnych ekspertów osobę do
przeprowadzenia wizyty sprawdzającej stopień wdrożenia standardów. Pozytywny wynik wizyty powoduje otrzymanie
certyfikatu działania organizacji zgodnie z standardami.
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