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Program PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych 
realizujących profilaktykę uzależnień - 

najważniejsze rezultaty 

Konferencja jest  współfinansowana z Funduszy EOG  
w ramach programu Obywatele dla Demokracji 

 



Fundacja Praesterno, w partnerstwie z:  

 Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii,  

 Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 

 Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii,  

realizuje projekt: 

 

 „PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę 
uzależnień”. 

 

Projekt uzyskał dotację w ramach II edycji programu Obywatele dla Demokracji, 
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego  
w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. 



Na jakie działania można było uzyskać dotację w PROJEKTACH SYSTEMOWYCH? 
 

Dotacje przyznawane były na działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie 
systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego 
sektora pozarządowego lub jego poszczególnych „branż”.  
 
Spośród wspieranych działań nasz projekt dotyczy problemów „branżowych”, rozumianych 
jako: 
 

działania mające na celu zidentyfikowanie i zaproponowanie rozwiązań 
problemów/potrzeb specyficznych dla poszczególnych rodzajów organizacji,  
w odniesieniu do naszego wniosku – organizacji pozarządowych realizujących 
profilaktykę uzależnień. 



Główne problemy naszej branży 
organizacji pozarządowych realizujących programy w zakresie profilaktyki uzależnień od środków chemicznych oraz 

uzależnień behawioralnych (dalej profilaktyki) 

brak informacji: 

o organizacjach  

o projektach 
realizowanych przez 

organizacje 

o jakości kadry 
profilaktycznej 

o stosowanych 
standardach realizacji 

programów, superwizji  
i ewaluacji 

brak rozbudowanego 
systemu weryfikacji: 

nieefektywna dystrybucja 
środków finansowych 

przeznaczonych na 
profilaktykę uzależnień 

jakości programów 
profilaktycznych 

kompetencji 
realizatorów 



Cel projektu:  
wzmocnienie branży organizacji pozarządowych 
realizujących profilaktykę uzależnień, poprzez: 

 Zwiększenie i upowszechnienie wiedzy o sektorze organizacji 
prowadzących profilaktykę uzależnień 

 Wzmocnienie branżowych kanałów komunikacji  

Zwiększenie liczby i wypromowanie profilaktycznych programów 
rekomendowanych bądź o sprawdzonej skuteczności 

Wzrost kompetencji zawodowych kadry w branży profilaktyki 
uzależnień  

Racjonalizacja dystrybucji środków publicznych przeznaczonych na 
profilaktykę 
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www.profnet.org.pl 
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konstrukcja  internetowej 
bazy NGO działających  
w obszarze profilaktyki 

uzależnień 

N 1000 NGO  
(badania CATI) 

losowy 
dobór 

200 NGO 

diagnoza potrzeb 
szkoleniowych 200 NGO 

N=200 NGO  
(badania CATI/CAWI) 

Zwiększenie i upowszechnienie wiedzy o sektorze  

organizacji prowadzących profilaktykę uzależnień 

Odbiorcy:  

cała branża NGO prowadzących profilaktykę uzależnień  



Internetowa baza NGO 
www.profnet.org.pl/baza-organizacji 

Po prawej przykładowe dane placówki: 
Śląski Ośrodek Fundacji Praesterno 

W bazie umieszczono 1003 placówki  
i organizacje prowadzące profilaktykę 
uzależnień 



www.profnet.org.pl 

NGO w Polsce 

Badanie 200 - raport 



Odbiorcy:  

cała branża NGO prowadzących profilaktykę uzależnień oraz jej otoczenie instytucjonalne  

Wzmocnienie branżowych kanałów komunikacji  

budowa 
branżowego 

portalu 
internetowego  

zwiększenie 
nakładu i poprawa 

dystrybucji SIN, 
kolportaż 

publikacji dla 
decydentów 

organizacja  
8 debat 

regionalnych oraz 
konferencji  
z udziałem  
NGO i JST 

treści i funkcjonalności dla 
organizacji  

 

treści informacyjno-promocyjne 
dla decydentów  

       regionalnych i lokalnych 



Tu dostępne są numery 
kwartalnika od 2007 roku 

sin.praesterno.pl 



Debaty regionalne 
 
Uczestnicy: przedstawiciele instytucji samorządowych oraz organizacji 
pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień. 
 
Cel: identyfikacja i przedyskutowanie specyficznych dla regionu 
problemów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz współpracy między 
instytucjami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi działania w tym obszarze. 



Tematyka debat 
 

 Prezentacja skali problemu używania substancji psychoaktywnych  

w danym regionie na tle sytuacji w kraju.  

 Dyskusja na temat strategii i priorytetów przeciwdziałania narkomanii  

w regionie. 

 Zasady i kryteria organizacji konkursów na programy profilaktyczne przez 

regionalną administrację samorządową.  

 Wnioski z doświadczeń konkursowych, wskazania dla organizacji; 

podzielenie się przez reprezentantów JST i NGO doświadczeniami  

we współpracy, dyskusja na temat sposobów jej ulepszenia. 
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Warszawa 

Wrocław 

Gdańsk 

Łódź 

Toruń 

Katowice 
Kraków 

Lublin 

Debaty regionalne 

Uczestnicy 

miasto JST NGO 

Warszawa 13 18 

Wrocław 15 19 

Gdańsk 27 24 

Łódź 19 32 

Toruń 22 16 

Katowice 22 28 

Kraków 9 24 

Lublin 

Konstan-
cin 

razem 
 

127 161 

Konstancin 



Cel projektu:  
wzmocnienie branży organizacji pozarządowych 
realizujących profilaktykę uzależnień, poprzez: 

 Zwiększenie i upowszechnienie wiedzy o sektorze organizacji 
prowadzących profilaktykę uzależnień 

 Wzmocnienie branżowych kanałów komunikacji  

Zwiększenie liczby i wypromowanie profilaktycznych programów 
rekomendowanych bądź o sprawdzonej skuteczności 

Wzrost kompetencji zawodowych kadry w branży profilaktyki 
uzależnień  

Racjonalizacja dystrybucji środków publicznych przeznaczonych na 
profilaktykę 



Zwiększenie liczby i wypromowanie profilaktycznych programów 
rekomendowanych bądź o sprawdzonej skuteczności 

opracowanie  
i umieszczenie  

w Internecie podręcznika 
ewaluacji programów 

profilaktycznych 

szkolenie reprezentantów  
organizacji w zakresie 

ewaluowania programów 
profilaktycznych 

 pomoc organizacjom  
w przygotowaniu  
aplikacji do bazy 

programów 
rekomendowanych  



www.profnet.org.pl/baza-
wiedzy/podrecznik-ewaluacji-
programow  
 
 
Ilość pobrań podręcznika:  
985 do 10 lutego’16 



Zwiększenie liczby i wypromowanie profilaktycznych programów 
rekomendowanych bądź o sprawdzonej skuteczności 

opracowanie  
i umieszczenie  

w Internecie podręcznika 
ewaluacji programów 

profilaktycznych 

szkolenie reprezentantów  
organizacji w zakresie 

ewaluowania programów 
profilaktycznych 

 pomoc organizacjom  
w przygotowaniu  
aplikacji do bazy 

programów 
rekomendowanych  
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Warszawa 

Wrocław 

Toruń 

Szkolenie reprezentantów organizacji w zakresie ewaluowania 
programów profilaktycznych 

Bydgoszcz 

Opole  
x 2  grupy 

 70 słuchaczy 



Zwiększenie liczby i wypromowanie profilaktycznych programów 
rekomendowanych bądź o sprawdzonej skuteczności 

opracowanie  
i umieszczenie  

w Internecie podręcznika 
ewaluacji programów 

profilaktycznych 

szkolenie reprezentantów  
organizacji w zakresie 

ewaluowania programów 
profilaktycznych 

 pomoc organizacjom  
w przygotowaniu  
aplikacji do bazy 

programów 
rekomendowanych  





Cel projektu:  
wzmocnienie branży organizacji pozarządowych 
realizujących profilaktykę uzależnień, poprzez: 

 Zwiększenie i upowszechnienie wiedzy o sektorze organizacji 
prowadzących profilaktykę uzależnień 

 Wzmocnienie branżowych kanałów komunikacji  

Zwiększenie liczby i wypromowanie profilaktycznych programów 
rekomendowanych bądź o sprawdzonej skuteczności 

Wzrost kompetencji zawodowych kadry w branży profilaktyki 
uzależnień  

Racjonalizacja dystrybucji środków publicznych przeznaczonych na 
profilaktykę 



Wzrost kompetencji zawodowych  
kadry w branży profilaktyki uzależnień 

konsultacje 
przygotowujące 
organizacje do 

przeprowadzenia 
wewnętrznego 

audytu, 

szkolenie w zakresie 
zagadnień prawnych 

 

superwizja 
realizatorów 
programów 

profilaktycznych 

opracowanie i 
wdrożenie kursów 
e-learningowych 

 w opracowaniu 

opracowanie i 
przeprowadzenie 

programu 
szkoleniowego  

przygotowującego 
do zawodu 

profilaktyka 
uzależnień 

Odbiorcy:  
Nie mniej niż 100 NGO, które zgłoszą akces do programu intensywnego wsparcia 



opracowanie 
podstawy 

programowej 

opracowanie 
wzorcowego 

programu 
szkoleniowego 

pilotaż 
programu 

ewaluacja 
wzorcowego 

programu 
szkoleniowego 

Opracowanie i przeprowadzenie 200 godzinnego programu szkoleniowego 
przygotowującego do zawodu profilaktyka uzależnień – fazy działania 

materiały z seminarium dostępne na www 

opis programu i materiały dydaktyczne  
dostępne na www 

zakończono 

w trakcie realizacji 



Wzrost kompetencji zawodowych  
kadry w branży profilaktyki uzależnień 

konsultacje 
przygotowujące 
organizacje do 

przeprowadzenia 
wewnętrznego 

audytu, 

szkolenie w zakresie 
zagadnień prawnych 

 

superwizja 
realizatorów 
programów 

profilaktycznych 

opracowanie i 
wdrożenie kursów 
e-learningowych 

 w opracowaniu 

opracowanie i 
przeprowadzenie 

programu 
szkoleniowego  

przygotowującego 
do zawodu 

profilaktyka 
uzależnień 



Ochrona danych osobowych, w tym: przypomnienie podstaw prawnych, kwestia zgód, 
rejestracji zbiorów, powoływania administratora bezpieczeństwa informacji, wymagane 
dokumenty; dane wrażliwe 
 Omówienie tematu w formie wykładu i prezentacji 
 Praca indywidualna pod kątem własnej organizacji (co należy zmienić?), dyskusja w grupach (jak 

przygotować się do zmian i w jakim tempie?) i prezentacja wniosków na forum całej grupy.  
 

Składki ZUS od umów zlecenie od 1.01.2016 roku oraz ryzyka prawne i finansowe w tym 
zakresie dla zleceniobiorców i zleceniodawców 
 

Uwarunkowanie prawne funkcjonowania lokali, w których jest prowadzona działalność 
statutowa przez organizacje pozarządowe 
 

Działalność pożytku publicznego i zmiany dotyczące stowarzyszeń 
 Omówienie tematu w formie wykładu i prezentacji 
 Dyskusja wokół konkretnych zagadnień w tym pozyskiwania 1% i sprzedaży rzeczy darowanych i 

zatrudnia osób prowadzących działalność gospodarczą 
 

Ćwiczenie podsumowujące – indywidualna praca nad kompleksowym planem zmian we 
własnej organizacji (plan działań i wstępny harmonogram) 

Szkolenie w zakresie zagadnień prawnych 

 



Wzrost kompetencji zawodowych  
kadry w branży profilaktyki uzależnień 

konsultacje 
przygotowujące 
organizacje do 

przeprowadzenia 
wewnętrznego 

audytu, 

szkolenie w zakresie 
zagadnień prawnych 

 

superwizja 
realizatorów 
programów 

profilaktycznych 

opracowanie i 
wdrożenie kursów 
e-learningowych 

 w opracowaniu 

opracowanie i 
przeprowadzenie 

programu 
szkoleniowego  

przygotowującego 
do zawodu 

profilaktyka 
uzależnień 



Obszary superwizji 

Superwizja pracy z pacjentami/podopiecznymi 

Superwizja współpracy w zespole 

Superwizja strategii i programów merytorycznych placówki 



Superwizja pracy z pacjentami/podopiecznymi - przykłady 

 motywowanie do udziału w terapii, określenie: co pomaga? co 
przeszkadza? 

 praca nad trudnościami diagnostycznymi (podopieczni w wieku 10-13 lat, 
trudności rozwojowe czy uzależnienie behawioralne) 

 praca z trudnościami w kontaktach z rodzicami podopiecznych 

 praca z pacjentami z podwójna diagnozą - możliwości i ograniczenia 

 analiza trudności w utrzymaniu pozycji wychowawcy 

 świadomość własnych emocji w pracy z podopiecznymi 

 analiza trudności związanych z przeżyciem procesu rozstania z terapeutą 

 prowadzenie profilaktyki w warunkach zakładu karnego; problemy 
wspierania i motywowania do trzeźwego życia osoby po wyroku; dobór 
właściwych metod pracy w profilaktyce uzależnienia osób po wieloletnich 
wyrokach 

 

 



Superwizja współpracy w zespole - przykłady 

 praca nad relacjami interpersonalnymi w zespole 

 wyjaśnienie konfliktów wynikających z zarządzania projektami 
realizowanymi dotychczas (kto za co odpowiada, proporcja czasu pracy, rola 
lidera) 

 usprawnienie komunikacji i współpracy koordynatorów w konsorcjum 

 dookreślenie podziału zadań w ramach interdyscyplinarnego zespołu 
poradni; współpraca psychologa i prawnika 

 sposoby włączania koordynatorów (pedagogów szkolnych) do lokalnego 
systemu wsparcia 

 



Superwizja strategii i programów merytorycznych placówki 
- przykłady 

 praca nad przygotowaniem programu merytorycznego dla nowotworzonej 
placówki 

 merytoryczna analiza struktury programu, jego adekwatności do potrzeb i 
problemów młodzieży, granice elastyczności modyfikacji programu 
wynikające z braku właściwej oceny problemu 

 planowanie kierunków działania Stowarzyszenia w następnych latach, 
dookreślenie trudności w budowaniu spójnej koncepcji; podział 
odpowiedzialności i zadań w budowaniu planu na przyszłość, trudności 
wynikające z sytuacji finansowej Stowarzyszenia oraz niejasnych 
wytycznych administracji miasta 



audyt prawny 

superwizja  

ewaluacja 

aplikacja do bazy 
programów 

rekomendowanych 

Rozmiar podejmowanych aktualnie działań w poszczególnych formach wsparcia 
oferowanych w programoie PROFNET 

74 
organizacji 

47 
organizacji 

113 
organizacji 

35 
organizacji 
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Na dzień 12 lutego 2016 roku z różnych 
form wsparcia skorzystało w programie 

PROFNET w sumie 212 organizacji 



Cel projektu:  
wzmocnienie branży organizacji pozarządowych 
realizujących profilaktykę uzależnień, poprzez: 

 Zwiększenie i upowszechnienie wiedzy o sektorze organizacji 
prowadzących profilaktykę uzależnień 

 Wzmocnienie branżowych kanałów komunikacji  

Zwiększenie liczby i wypromowanie profilaktycznych programów 
rekomendowanych bądź o sprawdzonej skuteczności 

Wzrost kompetencji zawodowych kadry w branży profilaktyki 
uzależnień  

Racjonalizacja dystrybucji środków publicznych przeznaczonych na 
profilaktykę 



Racjonalizacja dystrybucji środków publicznych przeznaczonych na profilaktykę 

Programy profilaktyczne kierowane do młodzieży. 

Rekomendacje oparte na badaniach efektywności. 

  umożliwiające nabywanie osobistych  
i społecznych kompetencji – odmawia-
nia, radzenia sobie ze stresem oraz 
rozwijające samoocenę i samokontrolę, 

 odnoszące się do przekonań 
normatywnych i oczekiwań,  

 podkreślające bliskie konsekwencje 
używania, 

 interaktywne, 

 ustrukturalizowane, 

 składające się z ok. 10-15 sesji 
podstawowych i w kolejnych latach sesji 
wzmacniających 

 których głównym elementem są 
pogadanki, prelekcje, przedstawienia  
i teatry profilaktyczne, 

 bazujących na wzbudzaniu strachu, 

 skupiających się wyłącznie na 
wzmacnianiu samooceny, 

 odnoszących się wyłącznie do systemu 
norm i wartości oraz moralnego 
aspektu używania substancji, 

 prezentujących doświadczenia byłych 
użytkowników lub osób uzależnionych, 

 polegających na losowym testowaniu 
uczniów   

Źródło:  B. Bukowska (KBPN) 

Jakie programy należy prowadzić 

 

Jakich programów należy unikać 
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Liczba gmin finansujących poszczególne działania 
klasyfikowane jako profilaktyka uzależnień   

Źródło: J. Terlikowska, K. Okulicz-Kozaryn (PARPA), za B. Bukowska (KBPN) 

Racjonalizacja dystrybucji środków publicznych przeznaczonych na profilaktykę 



Racjonalizacja dystrybucji środków publicznych  
przeznaczonych na profilaktykę 

Wprowadzenie  zmian prawnych  
i organizacyjnych mających na celu 

preferowanie finansowania programów 
profilaktycznych o sprawdzonej skuteczności 

i/lub opartych na podstawach naukowych 

Wzrost zasobu wiedzy dot.  profilaktyki  
w otoczeniu instytucjonalnym branży 
organizacji prowadzących profilaktykę 

uzależnień (m.in. wśród decydentów JST 
odpowiedzialnych za politykę 

antyuzależnieniową) 

opracowanie materiałów 
z debat i konferencji,  
umieszczenie ich na 

stronie www 

opracowanie i kolportaż 
publikacji  dla  JST 

prezentującej programy 
profilaktyczne o 

sprawdzonej 
skuteczności 

analiza aktualnej 
dystrybucji środków 

finansowych 
przeznaczanych na 

profilaktykę uzależnień  

diagnoza aktualnie 
obowiązujących rozwiązań 

prawnych w dziedzinie 
profilaktyki uzależnień  

Odbiorcy:  

cała branża NGO prowadzących profilaktykę uzależnień oraz jej otoczenie instytucjonalne  

pakiet rekomendacji: Co trzeba zrobić, żeby pieniądze 
szły za „dobrymi” programami w dziedzinie profilaktyki 

uzależnień  oraz propozycje realistycznego planu ich 
wdrożenia  



www.profnet.org.pl 
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Dziękuję za uwagę 


