Szpital Babińskiego
w Krakowie
Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca otrzymała dotację z budżetu Województwa
Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom na dofinansowanie zadania
publicznego pn:
Program pomocy dla kobiet bezdomnych „Praca nad kobiecością”- przeciwdziałanie problemom
alkoholowym.
Partnerem realizacji zadania publicznego jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i
Współuzależnienia w Krakowie. Złożona oferta jest kontynuacją zadania- Program pomocy dla
kobiet bezdomnych „Praca nad kobiecością”- przeciwdziałanie problemom alkoholowym
realizowanego w okresie od 29.08.2016r. do 30.11.2016r. Program pomocy dla kobiet bezdomnych
stanowi konkretną pomoc udzieloną przez specjalistów psychoterapii uzależnień w Przytulisku św.
Brata Alberta dla bezdomnych kobiet w Krakowie przy ul. Malborskiej 64b-prowadzonym przez
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących ubogim.
Celem ogólnym zadania jest zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród kobiet
bezdomnych, poprzez: działania psychoterapeutyczne, zapewnienie pozytywnego wsparcia na etapie
podejmowania decyzji, zmotywowanie do leczenia, rozpoczęcie zmian w funkcjonowaniu społecznym
bezdomnych kobiet, pomoc w znalezieniu się we wspólnocie umożliwiającej nawiązywanie zdrowych
relacji i wzięcie odpowiedzialności za swoje postępowanie, motywowanie do rozwoju życia
duchowego i budowania spójnego systemu wartości, pomoc w rozwoju kobiecości i realizowaniu się
w poszczególnych rolach życiowych, wzmocnienie poczucia własnej wartości i skuteczności, obniżenie
poziomu napięcia emocjonalnego, radzenie sobie ze stresem i z negatywnymi emocjami, pomoc
|w wyjściu z bezdomności, uzyskanie świadomość własnej godności, indywidualności i kobiecości.
W wyniku realizacji zadania w ubiegłym roku zauważono następujące zmiany u Pań przebywających
w Przytulisku:
znacząco wzrosła
świadomość dotycząca problematyki uzależnienia
i współuzależnienia - wiele osób, biorących udział w programie zobaczyło i zdiagnozowało u siebie,
bądź u swoich bliskich problem uzależnienia. Potrzeba kontynuowania terapii stała się narzędziem
przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu. Zajęcia prowadzone w ramach programu zwróciły
uwagę Pań w kierunku samych siebie, uwrażliwiły na innych. Wiele z Pań przebywających
w Przytulisku nabyło umiejętność wyrażania własnego zdania, posiadania własnej opinii i swobody
w przedstawianiu osobistych poglądów. Aspekt pracy nad kobiecością znalazł również wyraz
w wyglądzie zewnętrznym pań. Nauka przedstawiania opinii i dbania o swoje potrzeby w sposób
kulturalny i bezkonfliktowy przełożyła się na codzienne życie w Przytulisku, gdzie można było
zauważyć lepszą atmosferę i mniej konfliktów, wymagających zdecydowanej interwencji. W związku
z powyższym Fundacja postanowiła po raz kolejny przystąpić do otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom w 2017r. z programem pomocy dla kobiet bezdomnych.
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