
Tytuł zadania:  „INDYWIDUALNA TERAPIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH” (w tym uzależnienia 

behawioralne) 

Realizacja zadania odbywać się będzie przy współudziale wykwalifikowanego, kompetentnego terapeuta dla osób 

uzależnionych 

Stowarzyszenie Oświatowo-Artystyczne ,, Edukacja ku Przyszłości” przystąpiło do realizacji zadania: Wsparcie 

terapeuty   jest  przewidziane dla dla 10 osób  - pełnoletnich lub małoletnich do 17 roku życia (od 7 roku życia), 

którzy są mieszkańcami gminy Gogolin. Każda z osób, uczestników projektu będzie objęta w/w terapią przez 

okres 6 miesięcy w wymiarze 8  godzin/m-c. 

Terapia ma na celu wsparcie emocjonalne  i informacyjne w obszarze uzależnień, a w głównej mierze uzależnień 

behawioralnych. Terapeuta używając różnego rodzaju technik i procedur będzie się starał pomóc uczestnikowi 

projektu w jego trudnych momentach. Osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych związanych z 

uzależnieniem np. uzależnieniem od komputera, telefonu lub zakupów czy używek. W ramach usługi 

podejmowana będzie terapia indywidualna, gdzie terapeuta będzie pracował nad rozwinięciem motywacji do 

leczenia u osoby uzależnionej. Wszystkie osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, mające problemy z 

uzależnieniem,  (w tym rodzice doświadczający trudności z uzależnieniem ich dzieci) dzięki indywidualnemu 

podejściu terapeuty znajdą potrzebne wsparcie. 

Efektem będzie  globalna pomoc terapeuty, który  przekaże  wiedzę dotyczącą konkretnego problemu i pokaże 

możliwe kierunki zmian a  wsparcie terapeutyczne będzie wszechstronne i komplementarne. Terapia  w ramach 

której spotkania, konsultacje, porady i rozmowa z terapeutą uruchomi  proces zmiany, w wyniku którego dana 

osoba/pacjent rozpozna swoje problemy i nabędzie umiejętności ich efektywnego rozwiązywania oraz nabędzie 

motywację do leczenia 

Odpowiednia baza lokalowa do realizacji zadania gabinety psychologa w    Publicznej Szkole Podstawowe nr 2 

im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie  i w  Publicznej Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Malni -  

neutralne, bezpieczne miejsce   dostosowane będą  do osób z niepełnosprawnością, z dostępem do sanitariatów 

oraz  zapewnią przestrzeń zgodnie z aktualnymi ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19. Pomocą 

będzie również właściwe wyposażenie miejsc spotkań, w tym: narzędzia i programy specjalistyczne. Na bieżąco 

przekazywana  będzie  imienna karta udzielonego wsparcia dotycząca usługi oraz harmonogram świadczenia 

usługi wraz z jego ewentualnymi aktualizacjami. 

Realizacja zadania przyczyni się do  poprawy jakości życia osób korzystających z usługi.  
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