
  

Projekt „Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym” realizowany z dotacji 
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię,Liechtenstein 
 i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

W ramach realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych wraz 

z Polskim Komitetem EAPN projektu „Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu 

społecznym” chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na debatę partycypacyjną 

organizowaną na temat „Godne życie mimo doświadczenia uzależnienia - jak zacząć od 

zera ? ” w dniach 29-30 czerwca 2022. 

 

Debata odbędzie się 29 czerwca  2022 w Toruniu w godzinach popołudniowych. Informację 

o miejscu i godzinie spotkania prześlemy w późniejszym terminie. 

 

Główna tematyka spotkania: 

 

1. Neofita na rynku pracy - wyzwania dla pracodawcy i pracownika 

- zatrudnienie osób często zmieniających pracę 

- niskie kwalifikacje i aspiracje 

- powrót do miejsca pracy (stygmatyzacja, używanie przez współpracowników substancji 

psychoaktywnych itp.) 

- choroby współistniejące (somatyczne, psychiczne) - absencja w miejscu pracy 

 

2.  Wykluczenie przez lokalną społeczność 

- stygmatyzacja w najbliższym otoczeniu (sąsiedztwo, życie w małej miejscowości) 

- odbudowanie poczucia godności, "kredyt zaufania" 

- zmiana miejsca zamieszkania - jak zacząć życie "od zera" 

- rola klubów abstynenta, grup samopomocowych 

 

3. Rola matki/ojca - odpowiedzialność za siebie i innych 

- ryzyko/utrata praw rodzicielskich 

- brak umiejętności wywiązywania się z ról, niskie poczucie własnej wartości 

- "demony" przeszłości - doświadczenia z rodziny pochodzenia 

- zerwanie relacji z dziećmi, partnerką/partnerem 

- kryzys małżeński - dostęp do pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, grupy 

wsparcia 

 

4. Reperkusje wchodzenia w kolizje z prawem 

- kary ograniczenia wolności - np. "odróbki" uniemożliwiające podjęcie pracy w pełnym 

wymiarze godzin 

- inne wyroki - trudności w podjęciu pracy, utrata prawa jazdy, prawa wykonywania zawodu 

- dostęp do pomocy prawnej 

 

5. Wewnętrzny podział wśród osób wychodzących z uzależnienia - tzw. osoby wysoko 

funkcjonujące  

 

 

 

 



  

Projekt „Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym” realizowany z dotacji 
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię,Liechtenstein 
 i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

W dniu 30 czerwca w godzinach 9:00-12:00 zorganizujemy 2 wizyty studyjne w miejscach 

zajmujących się pomocą osobom uzależnionym w Toruniu. 

Dokładny program dwudniowego spotkania prześlemy w późniejszym terminie. 

 

Uczestnikom spoza Torunia zapewniamy nocleg, wyżywienie i zwrot kosztów podróży. 

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się chętnych osób do dnia 30 

maja 2022 do pani Anny Turzynieckiej – Specjalistki ds. Partycypacji WRZOS na adres 

mailowy: anna.turzyniecka@wrzos.org.pl lub telefonicznie do biura WRZOS: 

+48 502 538 106.  

W sprawie pytań prosimy o kontakt.  

 
  

Serdecznie zapraszamy 

mailto:anna.turzyniecka@wrzos.org.pl

