"Warsztaty terapeutyczne dla os� uzale?nionych".

<h1>Otrzymali?my dotacj? w ramach "Grantu na lepszy start"</h1> <h2>Grant na lepszy start
to program wsparcia m?odych organizacji pozarz?dowych oraz grup nieformalnych i
samopomocowych dzia?aj?cych na terenie wojew�ztwa ?�zkiego.</h2> <h2>Jest on
wsp�finansowany �ze ?rodk� Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej.</h2> <h2>Otrzymali?my dotacj? na "Warsztaty
terapeutyczne dla os� uzale?nionych".</h2> <h2>Przedmiotem projektu s? warsztaty
terapeutyczne prowadzone przez terapeut� uzale?nie? w terminach: 29-30.11.2014 r. i
6-7.12.2014 r. B?d? one prowadzone w trzech grupach� dwie grupy dla trze?wych alkoholik� i
narkoman� po 15 os� z Samopomocowej Grupy Wsparcia �Poplon� w Wieluniu oraz jedna
grupa dla trze?wych alkoholik� i narkoman� - 15 os� z Samopomocowej Grupy Wsparcia
�Poplon� w Zak?adzie Karnym w Sieradzu.</h2> <h2>Celem projektu jest przeciwdzia?anie
uzale?nieniom i patologiom spo?ecznym (art. 4 pkt. 1 podpunkt 6 i 32 ustawy z 23 kwietnia
2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie oraz � 9 pkt.3 Statutu
Stowarzyszenia �POPLON�, kt�y m�i o tym, i? celem stowarzyszenia jest zapobiegania
alkoholizmowi, narkomanii i innym uzale?nieniom ).</h2> <h2>Poprzez realizacje projektu
planujemy wytworzenie nowego uk?adu relacji mi?dzyludzkich oraz nowego sposobu
funkcjonowania w spo?ecze?stwie, opartego na wsp�pracy. Zaanga?owanie si? w tak? form?
terapii wzmacnia obraz samego siebie.</h2> <h2>Planowanym rezultatem jest zdobycie
umiej?tno?ci potrzebnych do trze?wego ?ycia. Celem zaj?? terapeutycznych jest wyposa?enie
uczestnika w wiedz? i umiej?tno?ci u?atwiaj?ce zachowanie abstynencji od alkoholu i
narkotyk� oraz powr� do �normalnego� funkcjonowania psychologicznego i
spo?ecznego.</h2> <h2>Uczestnicy warsztat� to bezpo?redni odbiorcy projektu. Odbiorcami
po?rednimi s? rodziny i znajomi os� uzale?nionych.</h2> <h2>S? to zaj?cia zorientowane na
przysz?o??. Uczestnicy w oparciu o dotychczasowe do?wiadczenia planuj? zmiany w
zwyczajach, zachowaniach, podej?ciu do problem�, kontaktach z lud?mi. Maj? one przybli?y?
ich do nowej warto?ci w ?yciu � trze?wo?ci.</h2> <h2>Trwa?o?? realizacji projektu jest
d?ugofalowa. Przyczyni si? bowiem do skutecznej walki z na?ogami, radzenie sobie z
w?asnymi emocjami oraz uzmys?owienie sobie przyczyn zaburze? w funkcjonowaniu w
spo?ecze?stwie i rodzinie.</h2> <h2>Psychologowie przeprowadz? warsztaty w formie
czterech spotka?: trzech po osiem godzin i jednego po cztery godziny. G?�ny ich cel to
nauczenie si? m.in.:</h2> <h2>- nauka alternatywnych sposob� sp?dzania wolnego
czasu,</h2> <h2>- przyswojenie technik odmawiania,</h2> <h2>-zapobieganie
nawrotom,</h2> <h2>-rozpoznawanie objaw� g?odu alkoholowego i sposoby radzenia z
nim,</h2> <h2>- zaakceptowanie siebie,</h2> <h2>-rozpoznawanie emocji i opanowanie
sztuki panowania nad nimi,</h2> <h2>- jak pozby? si? ?alu?</h2> <h2>Tematy te b?d?
opracowane przez terapeut� uzale?nie? posiadaj?cych odpowiedni certyfikat, kt�zy postaraj?
si? nauczy? uczestnik� warsztat� trze?wego ?ycia.</h2> <h2>Celem projektu jest
poszerzenie wiedzy o wsp�nym problemie jakim jest uzale?nienie i uzyskanie pomocy w jego
lepszym zrozumieniu poprzez korzystanie z m?dro?ci zbiorowej, tj.:</h2> <h2>- emocjonalne
oraz spo?eczne oparcie, kt�e u?atwia opanowanie urazu b?d?cego skutkiem zaistnia?ego
problemu;</h2> <h2>- zapanowanie nad losem, dzi?ki wzajemnemu wspieraniu si? i
zaspokajaniu zbli?onych potrzeb oraz wskutek akceptacji problemu;</h2> <h2>samowystarczalno??, dzi?ki kt�ej mo?liwe jest wyj?cie z roli bezradnej ofiary losu
(choroby);</h2> <h2>- rozbudzenie w?asnych mo?liwo?ci terapeutycznych poprzez poznanie i
przyswojenie sposob�, jakie wykorzystuj? inni cz?onkowie grupy w radzeniu sobie z
okre?lonym problemem;</h2> <h2>- osi?gni?cie, poprzez kontakt i wsp�ne dzia?ania z
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osobami maj?cymi ten sam problem, psychospo?ecznego substytutu tego, co utraci?o si? z
powodu swojej niepe?nosprawno?ci.</h2> <h2>Realizacja projektu ma na celu doprowadzi?
do zaprzestania przyjmowania substancji psychotropowych, powr� do prawid?owego
funkcjonowania w spo?ecze?stwie.</h2> <h2>Zale?y nam na wyuczeniu nowych i zdrowych
modeli zachowa?, kt�e maj? u?atwi? uzale?nionym trwanie w abstynencji oraz walk? z
nawrotami choroby.</h2> <h2>Zapisy: tel/ 603534754</h2> <h2>Ania tel. 510529166</h2>
<h2>oraz pod adresem e-mail :</h2> <h2>poplon.wielun@poczta.fm</h2> <h2>Warsztaty
odb?d? si? w Katolickim Liceum Og�nokszta?c?cym SPSK w Wieluniu, przy ul. ?l?skiej
23.</h2> <h2>Zaj?cia zaczynaj? si? o godzinie 9.00</h2> <p><span style="text-decoration:
underline;"><a
href="http://www.grantnalepszystart.pl">www.grantnalepszystart.pl</a></span></p>
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