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ZIMA
Drzewa w futrach bia³ych,
pola pod pierzyn¹,
a niegowe gwiazdy goni¹ siê i gin¹.
Zasypa³o drogi i wszystkie cie¿yny,
gdzie niegdzie s¹ lady ptaków i zwierzyny.
A beztroska zawierucha wieje od ucha do ucha.
Mróz staruszek z brod¹ bia³¹,
podpowiada: wiej  bo ma³o,
jeli ma byæ têga zima,
muszê z tob¹ sztamê trzymaæ!
Wskocz na sanie, usi¹d przy mnie,
bo od jutra bêdzie zimniej.
Wszystkie rzeki i jeziora
skujê lodem  bo ju¿ pora.
Pêdzi z wiatrem sroga zima,
swoje gwiazdy w rêkach trzyma.
S¹ srebrzyste  bladolice
i maj¹ bia³e spódnice.
A wieczorem Orion wieci,
wtedy gdy nie ma zamieci
ksiê¿yc chodzi swoj¹ drog¹,
wiesza gwiazdy bo spaæ mog¹.
Popatrz czasem na te czary,
kiedy ksiê¿yc ma wagary...

wiersz P. Stanis³awy Wypych
prezentowany w almanachu utworów poetyckich Seniorów
¯ycie s³owami malowane
Kraków 1999 r.
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Fundacja Hipoterapia
 na rzecz rehabilitacji
dzieci niepe³nosprawnych
Wg oficjalnych danych ponad 1/4
osób niepe³nosprawnych nie jest w stanie zaspokoiæ swoich najpilniejszych
potrzeb (zakup odpowiednich leków,
rehabilitacja medyczna, poprawa warunków mieszkaniowych, czynne kontakty ze wiatem).
Sytuacja rodzin z dzieæmi niepe³nosprawnymi jest specyficzna. Ich podstawow¹ trudnoæ stanowi w³aciwa organizacja ¿ycia domowego i zadañ
opiekuñczo-wychowawczych, zw³aszcza, gdy niepe³nosprawnoæ dziecka
wymaga sta³ej opieki. Opiekê tak¹
sprawuje z regu³y matka, zwykle rezygnuj¹ca z pracy zawodowej.
Fundacja Hipoterapia dzia³a od
13 lat prowadz¹c kompleksow¹ terapiê dla dzieci niepe³nosprawnych (orodek terapii, wakacyjne turnusy rehabilitacyjne,
bezp³atny
punkt konsultacyjno-terapeutyczny), tak¿e pomagaj¹c ich rodzinom.
Wiêkszoæ z dzieci niepe³nosprawnych
w Krakowie i okolicach korzysta z wybranych form rehabilitacji w nielicznych
placówkach na terenie miasta  ich rodziny uznaj¹ jednak tak¹
pomoc za niepe³n¹.
Nasz program,
obejmuje wzajemnie

uzupe³niaj¹ce siê i wzmacniaj¹ce zajêcia terapeutyczne, wybrane elementy
z najbardziej przydatnych dla danego
pacjenta metod terapii, maj¹cych na
celu wspomaganie ca³ociowego rozwoju dziecka  jego mo¿liwoci ruchowych, stanu emocjonalnego oraz psychicznego. Wyzwalaczem i katalizatorem, pobudzaj¹cym rozwój dzieci
jest w naszym przypadku hipoterapia 
metoda oddzia³ywania psychoruchowego, o bardzo szerokim aspekcie socjoterapeutycznym.
Nasi podopieczni pochodz¹ z gminy
Kraków i okolicznych gmin województwa ma³opolskiego. 50% z nich stanowi¹ dzieci niepe³nosprawnych stanowi¹
dzieci z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym, pozostali to
pacjenci ze sprzê¿on¹ niepe³nosprawnoci¹, przepuklinami
oponowo-rdzeniowymi,
z
zespo³em
Down'a, autyzmem,
opónieniem psycho-ruchowym, zaburzeniami emocjonalnymi.
W ramach fundacyjnego Klubu Matki staramy siê wspomóc dziecko niepe³nosprawne równie¿
poprzez pracê z jego
rodzin¹  rodzicami,
opiekunami i rodzeñstwem.
Program
spotkañ klubowych
jest dostosowany do
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nik, stanowi¹cy uzupe³nienie
sta³ych
i oczekiwanych propozycji dla rodzin ze
strony Fundacji, tj.
zajêæ psychoterapeutycznych (terapia
rodzin, grupy wsparcia i indywidualna
pomoc), oraz poradnictwa specjalistycznego (wyk³ady, spotkania informacyjne,
konsultacje, instrukta¿e i porady).
Na skalê dzielnicy zorganizowalimy
obchody Dnia Dziecka, anga¿uj¹c w realizacjê programu nie
tylko w³asnych podopiecznych i terapeutów, ale tak¿e przedstawicieli placówek
dydaktycznych, dzia³aj¹cych na Pr¹dniku Czerwonym (M³odzie¿owy Dom Kultury, Klub Muzyki Wspó³czesnej Malwa, Dom Dziecka) oraz Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, zaprzyjanionych firm
i w³adz III Dzielnicy Krakowa. Impreza
by³a tak udana, ¿e chcemy j¹ powtarzaæ w podobnej formule co roku.
We wrzeniu zorganizowalimy festyn integracyjny  spotkanie powakacyjne, inauguruj¹ce sezon jesienny
w naszym Orodku Terapii poprzez prezentacjê dorobku dotychczasowego
podopiecznych i terapeutów Fundacji
(wystêpy, wystawa prac, pokazy wolty¿erki terapeutycznej w wykonaniu niepe³nosprawnych jedców), konkursy
zrêcznociowe, malarskie, muzyczne,
gry zespo³owe, zabawy oraz konkurencje sportowo-rekreacyjne (z uwzglêdnieniem indywidualnych mo¿liwoci uczestników, podzia³em na grupy oraz ró¿norodnymi dyscyplinami). Zaproszeni
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najpilniejszych potrzeb rodzin, oferuj¹c
im pomoc psychologiczn¹ (indywidualn¹
terapiê oraz grupê
wsparcia), elementarn¹ edukacjê, umo¿liwiaj¹c¹ zrozumienie
problemu ich dziecka,
wiedzê o sposobach
oraz mo¿liwociach
pomocy dziecku i samym rodzinom, w tym
o potencjalnych ród³ach zapewnienia finansów na specjalne
potrzeby dziecka niepe³nosprawnego i egzystencjê pozosta³ych
cz³onków rodziny.
Z naszych ocen
wynika, ¿e ok. 30%
naszych rodzin jest
w skrajnie trudnej sytuacji materialnej, na któr¹ nak³ada siê
równie trudna sytuacja psychologiczna,
zwi¹zana z samotnym rodzicielstwem.
Prze³amanie izolacji rodowiskowej
oraz spo³ecznej rodzin i dzieci niepe³nosprawnych, bêd¹cych pod opiek¹
Fundacji, szczególnie tych spoza Krakowa, jest zadaniem trudnym i czasoch³onnym. Pojedyncze akcje przynosz¹
efekty w postaci trwa³ych skutków jedynie wtedy, gdy maj¹ szansê na systematyczne ich powtarzanie i ugruntowanie w wiadomoci odbiorców oraz
szerszego otoczenia.
W tym roku ze wzglêdu na spore
k³opoty lokalowe i finansowe, nie uda³o
nam siê prowadziæ regularnych spotkañ
w Klubie Matki, skupilimy siê zatem na
indywidualnej pomocy psychologicznej
dla najbardziej potrzebuj¹cych matek
oraz na cyklu ró¿nych imprez integracyjnych. Dziêki wspólnemu wysi³kowi uda³o siê z powodzeniem zorganizowaæ pik-
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przez Fundacjê nauczyciele przedszkola
Specjalnego nr 100 w Nowej Hucie zaprezentowali bajkê o smoku wawelskim.
Osoby zainteresowane mog³y tak¿e
przygl¹daæ siê przygotowanym pokazom zajêæ hipoterapeutycznych dla
dzieci niepe³nosprawnych. Uczestnicy
imprezy chêtnie skorzystali z zaproszenia dyrekcji spó³ki Polsad do zwiedzanie stajni i boksów ze rebakami.
Jedno z kolejnych spotkañ 
z udzia³em w. Miko³aja odby³o siê
w Orodku Bór w Toporzysku k. Jordanowa. Zaprosilimy na nie znane
nam rodziny z dzieæmi niepe³nosprawnymi z Podhala i powiatu suskiego.
Zabawy i oczekiwanie na prezenty
od w. Miko³aja, który przyjecha³ do
dzieci na piêknym bia³ym koniu trwa³y
do wieczora.
Wybrane miejsce to interesuj¹cy
przyk³ad funkcjonowania nowej inicjatywy w ma³ej spo³ecznoci. Orodek Bór
posiada stosunkowo dobr¹ bazê socjaln¹
(w tym powstaj¹cy we wspó³pracy z nasz¹ Fundacj¹ punkt hipoterapeutyczny),
a co najwa¿niejsze rozpoczyna dzia³anie
jako placówka aspiruj¹ca do skupiania
wokó³ siebie zainteresowania ró¿nych
grup spo³ecznych i inicjatyw.
Rozmowy z rodzicami dzieci niepe³nosprawnych, mieszkaj¹cymi na

prowincji potwierdzaj¹, ¿e na ogó³ czuj¹ siê oni bezradni wobec problemów,
jakie niesie ze sob¹ niepe³nosprawnoæ ich dziecka (utrudniony kontakt
ze specjalistami, brak placówek terapeutycznych, zrozumienie i zaspokojenie specyficznych potrzeb dziecka
chorego).
G³êboki i permanentny stres wywo³uj¹ u nich tak¿e trudnoci w prawid³owym funkcjonowaniu ca³ej rodziny
(brak rodków nie tylko na terapiê
dziecka niepe³nosprawnego, ale i na
egzystencjê pozosta³ych cz³onków rodziny, problemy mieszkaniowe, wymuszone bezrobocie, czêsto samotne rodzicielstwo, k³opoty wychowawcze
z pozosta³ymi dzieæmi).
Niestety ujawni³a siê te¿ minimalna
wiedza rodzin dzieci niepe³nosprawnych
o mo¿liwociach i potencjalnych ród³ach
czy instytucjach, wiadcz¹cych pomoc
materialn¹ i merytoryczn¹, zw³aszcza, ¿e
na prowincji funkcjonuje ich zbyt ma³o.
Czêæ nowych rodzin, które spotkalimy w Toporzysku zaprosilimy do
fundacyjnego Punktu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego, maj¹c nadziejê na
jakociow¹ zmianê ich ¿ycia.
Aleksandra W³odarczyk
Fundacja Hipoterapia
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wg libretta Arkadiusza Jakubika
Premiera: 14 grudnia 2002 roku na deskach Teatru Ludowego w Krakowie

Minnesota blues to pierwszy
polski musical rockowy zaanga¿owany spo³ecznie. Opowiada historiê ¿ycia dwóch m³odych ludzi, na drodze
których pojawi³y siê narkotyki, alkohol i leki psychotropowe. Ich losy po³¹czy³a nie pasja twórcza, lecz niszcz¹ca moc uzale¿nienia i postêpuj¹cy proces samodestrukcji. Jestemy
przekonani, ¿e spektakl teatralny
i pokazana w nim historia o tej trudnej chorobie i uwik³anych w niej ludziach, najg³êbiej, najskuteczniej trafi do serc odbiorców. Chcielibymy,
¿eby m³odzi ludzie mieli wiadomoæ
tego, czym s¹ alkohol i narkotyki,
i dobrze zastanowili siê zanim po nie
siêgn¹. Tak ³atwo wejæ do tunelu,
z którego niestety tylko nieliczni znajduj¹ wyjcie. Chcielibymy wreszcie
pokazaæ, ¿e nigdy nie jest za póno,
¿e niekoniecznie trzeba umieraæ, nawet kiedy inni ju¿ dawno postawili na
kim krzy¿yk. Podstaw¹ jest wiara
i nadzieja, a tych nigdy nie jest za du¿o. Po³owa piosenek, które bêdzie
mo¿na us³yszeæ, to kultowe nagrania
Oddzia³u Zamkniêtego takie jak:
Prywatka, Ten wasz wiat, Ich
marzenia Andzia, Jestem z³y czy
Obud siê. Inne piosenki zosta³y
specjalnie napisane przez K. Jaryczewskiego na potrzeby przedstawienia.
Uzasadnienie potrzeby realizacji
projektu.
O tym, ¿e coraz wiêkszym problemem s¹ uzale¿nienia niejednokrotnie

mówili nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy i instytucje z Krakowa, Ma³opolski i innych rejonów Polski wspó³pracuj¹ce z Teatrem Ludowym. Statystyki pokazuj¹ zwiêkszaj¹cy siê problem uzale¿nieñ wród m³odzie¿y.
Obni¿a siê wiek dzieci siêgaj¹cych
po u¿ywki i dzieci uzale¿nionych.
Problemy patologii spo³ecznych
i uzale¿nieñ by³y te¿ tematem sesji
Rady Dzielnicy, Miasta Krakowa, s¹
te¿ czêstym tematem poruszanym
przez krakowskie i ogólnopolskie
media. Jeli nie nasili siê akcja
uwiadamiaj¹ca, problem ten bêdzie
narasta³. Spektakl teatralny, w wykonaniu Teatru Ludowego, który ma
szerokie dowiadczenia w dziedzinie
terapii przez sztukê, jest wspania³ym
rodkiem, dziêki któremu mo¿na
uwiadomiæ m³odym widzom problem uzale¿nieñ. Wiemy, ¿e dorobek
terapii przez sztukê Teatru Ludowego jest szeroko znany w ogólnopolskich i wiatowych mediach. Przy
okazji spektaklu Obud siê  Minnesota blues chcielibymy aby zwrócili
Pañstwo szczególn¹ uwagê na temat
uzale¿nieñ.
Cele projektu
Naszym celem jest zmniejszenie
iloci osób siêgaj¹cych po rodki
odurzaj¹ce oraz zwiêkszenie skutecznoci programów wychodzenia
z na³ogów. Przy pomocy tego projektu chcemy pokazaæ tê ciê¿k¹, mierteln¹ chorobê, jak¹ jest uzale¿nienie, a tak¿e pokazaæ, ¿e mo¿na j¹
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pokonaæ, ¿yj¹c potem godnie. Takiego wyboru mo¿e dokonaæ ka¿dy.
Niezrozumienie mechanizmów i objawów choroby wród wielu ludzi,
którzy sami nie maj¹ takiego problemu, rodzi nietolerancjê, czasem
wrogoæ, odrzucenie i pogardê.
Wszystko to na pewno nie pomaga
w powrocie do zdrowia. Dlatego te¿
nasz projekt ma dodatkowo na celu
zwrócenie uwagi na ten, jak¿e mocno obecny w naszym spo³eczeñstwie problem. Jest prób¹ swoistego
rodzaju edukacji osób uzale¿nionych, a tak¿e tych, których ten problem nie dotyczy, ale spotykaj¹ siê
z nim na co dzieñ i odrzucaj¹ go.
Premiera i specjalne pokazy spektaklu dadz¹ mo¿liwoæ zwiêkszenia
medialnej kampanii informuj¹cej
o tym problemie.
Arkadiusz Jakubik: Wierzê, ¿e
«Minnesota blues» to co wiêcej ni¿
przedstawienie muzyczne. Wierzê,
¿e mamy tym projektem co bardzo
wa¿nego do za³atwienia. «Minnesota blues» to nie jest biografia Jaryczewskiego  lidera «Oddzia³u Zamkniêtego», rockowego idola Polski
lat 80- tych, alkoholika, lekomana
i hazardzisty. To historia, która mog³a wydarzyæ siê wszêdzie i ka¿demu. Mylê jednak, ¿e nad bohaterami «Minnesoty blues», Fagotem
i Mikiem unosi siê co w rodzaju
ducha przesz³oci Jarego. Zreszt¹
czyj duch powinien uwiarygodniæ
sens idei przedstawienia o alkoholizmie i narkotykach? Czyje wiadectwo jak nie Jaryczewskiego bêdzie
mia³o wagê, ¿e przekona tych, którzy dopiero stoj¹ nad krawêdzi¹ kieliszka, strzykawki i tych, którzy na
zbity pysk lec¹ w przepaæ, ¿e maj¹
jeszcze szansê, ¿e nie wszystko
stracone? ¯e mo¿na mieæ wspania³e rodziny, mê¿ów, ¿ony, s³odkie

dzieciaki, dobr¹ pracê i co tam jeszcze nam siê wymarzy... Je¿eli «Minnesota blues» pomo¿e chocia¿ jednej zb³¹kanej duszy, bêdê wiedzia³,
¿e warto by³o napisaæ, a potem walczyæ, prosiæ, przekonywaæ, zabiegaæ o wystawienie tego przedstawienia...
Perspektywy d³ugofalowego
oddzia³ywania projektu
na spo³ecznoæ lokaln¹.
W zwi¹zku z ogromnym zapotrzebowaniem na projekty, dotycz¹ce zapobiegania uzale¿nieñ i niezwykle atrakcyjn¹ form¹ naszego
projektu spektakl Minnesota blues
bêdzie grany na scenie Teatru Ludowego przez kilka, a nawet kilkanacie sezonów. O tym, ¿e teatralna
forma przekazu jest niezwykle skuteczna dowodzi wiele prac naukowych z dziedziny terapii przez sztukê oraz nasze dowiadczenia z lat
ubieg³ych (spektakle Romeo i Julia
w wykonaniu skinów i punków Sparkleshark  rockowa bañ przeciw
agresji). Poprzez czynne dzia³ania
propaguj¹ce wiedzê o uzale¿nieniach zwiêkszy siê iloæ m³odych
osób maj¹cych wiadomoæ jakie
nios¹ one zagro¿enia i zrezygnuj¹
z za¿ywania u¿ywek.
Oczekiwane rezultaty dzia³añ
i sposoby oceny stopnia
realizacji zamierzonych celów.
Mówi¹c jêzykiem m³odzie¿y
i powo³uj¹c siê na przyk³ad z ¿ycia
osoby, która jest im bliska, czyli
Krzysztofa Jaryczewskiego, uwiadomimy uczestnicz¹cej w projekcie
m³odzie¿y, czym jest choroba uzale¿nienia i poka¿emy, ¿e gdy ju¿ problem siê pojawi³ s¹ sposoby, ¿eby
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zobacz¹ nasz spektakl i rozmowa
z ich pedagogami i terapeutami,
lecz przede wszystkim zmniejszenie liczby osób uzale¿nionych
i zwiêkszony odsetek osób, którym
uda siê wyjæ z na³ogów.
Ewa Zawalska
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z niego wyjæ. Intensywna akcja
promocyjna dotycz¹ca spektaklu
zwróci uwagê na problem uzale¿nieñ w naszym spo³eczeñstwie i bêdzie jednym z elementów jego zapobiegania. Wymiernym sposobem
na ocenê zamierzonych celów bêdzie nie tylko liczba widzów, którzy
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Wspomnienie o Kotañskim
Marek Kotañski nie ¿yje. W sumie
prywatnie dla mnie mo¿na by rzec, nic
takiego. Umar³ych widzia³em wiêcej, ni¿
mam w³osów na g³owie. Byli wród nich
ludzie bliscy. Nawet bardzo bliscy. Marka
spotka³em dwa razy w ¿yciu i trudno
rzec, by zalicza³ siê do moich bliskich.
W wielu punktach nie bardzo siê z nim
zgadza³em. Bywa³o, ¿e mieszy³y mnie
ró¿ne jego akcje ratowania wiata. Ale
teraz kiedy go nie ma, nawet gdybym by³
jego wrogiem (a przecie¿ nie by³em),
muszê zdj¹æ symboliczn¹ czapkê, i powiedzieæ tyle co jest do powiedzenia: odszed³ wielki cz³owiek. Mo¿e to patetyczny i oklepany zwrot, ale w tym wypadku
trafny i nale¿y mu siê. By³ pierwszy, który publicznie w rodkach masowego
przekazu powiedzia³ w porz¹dnym, bezproblemowym i zdrowym spo³eczeñstwie PRL: w Polsce s¹ narkomani. Narkomani to ludzie. Ludzie cierpi¹cy, których trzeba ratowaæ. Jak idzie o pionierstwo w praktyce w ratowaniu narkomanów w Polsce, wyprzedzi³ go tylko . p.
Zbyszek Thile, w swej klinice w Libi¹¿u.
Autor jedynej pozycji na ten temat w latach siedemdziesi¹tych Toksykomanie.
Bo a¿ do Marka Kotañskiego narkomanii
w Polsce nie by³o. By³o tylko trochê nieletnich toksykomanów. Dopiero Marek
problem publicznie nazwa³. On te¿ wzoruj¹c siê na amerykañskich metodach
Dideriha, w placówkach Synanonu,
stworzy³ w³asn¹ metodê ratowania narkomanów, czyli orodki monarowskie
i ca³¹ instytucjê Monaru. Zrobi³ to wszystko niemal¿e zupe³nie sam, walcz¹c
z opini¹ publiczn¹ i zak³amaniem, tak
w³adz, jak i rodków masowego przekazu w PRL. D³ugie lata by³ to najlepszy
program pomocy osobom uzale¿nionym
w naszym kraju. Akurat ja osobicie
mam owej instytucji wiele do zawdziê-

czenia. Co prawda nie leczy³em siê
w orodku monarowskim, ale w³anie
poradnia krakowskiego Monaru pomog³a
mi zerwaæ z na³ogiem, i stan¹æ na nogi
po chorobie. Bo Monar to nie tylko orodki, które z racji zró¿nicowania ludzkiej
psychiki nie dla ka¿dego s¹ pomocne,
lecz te¿ detoxy, poradnie i wiele innych
akcji pomocy osobom uzale¿nionym,
którzy przez spory procent zdrowego
spo³eczeñstwa, nie s¹ uwa¿ani za ludzi.
Jeli idzie o ca³okszta³t programu Monar, a nie tylko terapiê orodkow¹, to
wszyscy chyba zawdziêczamy mu wiele,
a niektórzy z nas (a w tym rzêdzie i ja)
¿ycie. Co za tym idzie, wszyscy mamy
bezporedni, b¹d poredni d³ug wobec
Marka. £atwo by³o nam siê miaæ z bólu Kotana, Kotana  proroka. Mówiæ
Kotañski a sprawa polska, kl¹æ na jego
apodyktycznoæ... Bijê siê w piersi, i ja to
robi³em nie raz. Ale có¿. Marek by³ pionierem i jako taki musia³ pope³niaæ b³êdy.
Czasami nie dawa³ sobie rady z popularnoci¹ jaka nañ spad³a. Bycie gwiazd¹
wbrew pozorom to trudna rzecz i lepiej
nie s¹dziæ kogo, kogo ten przypadek losu dotkn¹³, póki samemu nie przesz³o siê
tej próby. Bo jak na jego miejscu zachowa³by siê ka¿dy z nas? Obawiam siê, ¿e
nie lepiej. A tak czy owak koñcowy bilans
¿ycia Marka jest ewidentnie na plusie.
Daj Bo¿e ka¿demu z nas choæ jedn¹
dziesi¹t¹ takiego dobra po sobie zostawiæ jak on. By³ wielkim cz³owiekiem, a my
Polacy lubimy pluæ na naszych bohaterów, póki ¿yj¹. Po mierci mo¿na im spokojnie postawiæ pomnik. Ale mylê, ¿e
Marek pomnika nie potrzebuje. Najwiêkszym pomnikiem dla niego jest fakt, ¿e
tak wielu z nas mo¿e dziêki niemu powiedzieæ: ¿yjemy...
Tarzan Michalewski
uczestnik programu metadonowego
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Od czerwca 2002 roku, w Ma³opolsce w ramach Kampanii Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii
Narkotyki  najlepsze wyjcie nie
wchodziæ, dzia³a program party-workerski NO CHEMICAL FUN. W Polsce
program taki to zupe³nie nowa forma
pracy, która na Zachodzie od wielu lat
cieszy siê uznaniem osób zajmuj¹cych
siê przeciwdzia³aniem narkomanii.
Party-workerzy (ang. party  impreza, przyjêcie; worker  pracownik)
to ludzie, z regu³y m³odzi, dzia³aj¹cy
metod¹ out-reach (ang. out  na zewn¹trz, reach  siêgaæ). Praca t¹ metod¹  jak sama nazwa wskazuje  polega na tym, ¿e pracownik imprezowy
nie pracuje w instytucji, lecz wychodzi
do rodowiska ludzi m³odych, w którym
oni siê bawi¹, relaksuj¹. Dzia³anie to
powodujê, ¿e ci m³odzi, którzy prawdopodobnie nigdy nie dotarliby do instytucji z pytaniami, czy problemami (chocia¿by ze wzglêdu na obawê stygmatyzacji spo³ecznej etykietk¹ narkoman),
maj¹ okazjê, w miejscu, które jest dla
nich neutralne i bezpieczne porozmawiaæ z przedstawicielem danej instytucji, a to z kolei daje szansê na to, ¿e
w razie pojawienia siê k³opotów, cz³owiek ten przypomni sobie tak¹ rozmowê i byæ mo¿e z wiêkszym zaufaniem
uda siê do instytucji pomocowej  w³anie z racji tego, ¿e kiedy ju¿ pozna³
jej pracownika i nabra³ do niego choæby
minimalnego zaufania.
Jednak g³ównym zadaniem party-workerów nie jest zmniejszanie lêków
przed instytucjami zajmuj¹cymi siê prac¹ z osobami uzale¿nionymi, lecz przekazywanie rzetelnych informacji i wiedzy dotycz¹cej narkotyków, problemów
uzale¿nienia, miejsc, gdzie mo¿na uzyskaæ pomoc (nie tylko w temacie uza-

le¿nieñ, ale tak¿e chorób, czy przemocy w rodzinie), czy te¿ wiedzy dotycz¹cej problemów zaka¿eñ HIV.
Mimo m³odego wieku, party-workerzy mog¹ pochwaliæ siê kilkuletnim sta¿em pracy z osobami uzale¿nionymi.
Stale doszkalaj¹ siê zarówno w dziedzinie narkomanii, czy HIV/AIDS, ale tak¿e
edukacji seksualnej. Ci¹g³e dokszta³canie siê i wiedza z ró¿nych dziedzin, to
podstawy, aby móc pracowaæ na tym
polu z m³odzie¿¹. Wynika to z faktu, ¿e
m³odzie¿ bardzo czêsto próbuje zadawaæ podchwytliwe pytania, maj¹ce na
celu sprawdzenie wiarygodnoci party-workerów, a ju¿ najchêtniej jej podwa¿enie. Sprawia tak¿e, ¿e praca dla zespo³u jest bardziej komfortowa, gdy¿ istnieje wiêksza szansa na odpowiedzenie na pytania, kiedy ma siê wiedzê
z ró¿nych zakresów ¿ycia spo³ecznego,
a to z kolei daje szansê na lepsz¹ pomoc m³odemu cz³owiekowi, co jest dla
nas podstaw¹ wszelkich dzia³añ i g³ównym za³o¿eniem programu.
Programowi NO CHEMICAL FUN
uda³o siê nawi¹zaæ wspó³pracê z w³acicielami kilku krakowskich lokali rozrywkowych (obecnie dzia³a w szeciu
lokalach), którzy dostrzegaj¹c potrzebê
profilaktyki uzale¿nieñ wród m³odzie¿y
oraz pomocy tej ju¿ zagro¿onej uzale¿nieniem, postanowili wpuciæ party-workerów do swoich klubów, czy dyskotek. Pocz¹tki, tak jak siê spodziewalimy nie by³y osza³amiaj¹ce, jednak
i tak zainteresowanie ze strony m³odzie¿y programem przesz³o nasze
oczekiwania. M³odzi, bêd¹c na swoim
terenie, w momencie, kiedy nie czuli siê
zaatakowani nasz¹ obecnoci¹, podchodzili do party-workerów, dopytuj¹c
siê na czym polega program i co ma im
dawaæ nasza obecnoæ w lokalu. I tak,

Warto wiedzieæ

Party-workerzy w Ma³opolsce

'

Warto wiedzieæ

 es.O.es
uda³o nam siê na tyle zaistnieæ, ¿e zaczê³y siê tak¿e pytania, czym mo¿e groziæ zabawa na amfetaminie, gdzie mo¿e
udaæ siê kolega, który chyba ma problem z narkotykami, gdzie mo¿na zrobiæ test w kierunku przeciwcia³ HIV, ale
tak¿e w jaki sposób mo¿na samemu komu pomóc, gdzie mo¿na byæ wolontariuszem, jeli chcia³by siê pomagaæ
osobom uzale¿nionym itp. Oprócz przeprowadzania rozmów, party-workerzy
rozdaj¹ tak¿e ulotki dotycz¹ce zagro¿eñ zwi¹zanych z braniem narkotyków
oraz z adresami instytucji, w których
mo¿na uzyskaæ dok³adniejsz¹ informacjê, czy pomoc zwi¹zan¹ z narkotykami. W ramach rozwoju programu, chcemy tak¿e przygotowaæ w³asne ulotki
dotycz¹ce narkotyków i HIV/AIDS,
skierowane bezporednio do m³odzie¿y
i napisane w sposób ³atwo przez ni¹
przyswajalny.

Party-workerzy to nie tylko szansa
dla m³odego cz³owieka na profilaktykê
w miejscu, gdzie wiele osób inicjuje branie narkotyków, to nie tylko szansa na
szybkie udzielenie pomocy osobie, która
zaczyna mieæ problemy lub jest ju¿ uzale¿niona od narkotyków, a która np. nie
wiedzia³a, gdzie mo¿e uzyskaæ pomoc.
To tak¿e szansa na bezpieczniejsz¹ zabawê m³odych ludzi w miejscach, których przeznaczeniem jest zabawa, a nie
przedawkowania czy awantury wywo³ane narkotykami. Dlatego te¿ naszym celem jest rozszerzenie dzia³añ programu
na jak najwiêksz¹ iloæ krakowskich lokali, aby móc dotrzeæ do wszystkich tych
m³odych ludzi, którzy s¹ zagro¿eni lub
ju¿ maj¹ problemy z narkotykami.
Bogus³awa Zaj¹czkowska
Koordynator programu
NO CHEMICAL FUN
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Narkotyki sta³y siê problemem ka¿dej szko³y, ka¿dego podwórka, dyskoteki. Coraz wiêksza liczba m³odych ludzi siêga po ró¿nego rodzaju rodki psychoaktywne.
Program zajêæ, które stworzylimy, ma na celu przede wszystkim podniesienie
wiadomoci zagro¿eñ, spowodowanych przyjmowaniem narkotyków wród m³odzie¿y. Nie chcemy jednak tylko straszyæ. Chcemy, aby m³ody cz³owiek w momencie
podejmowania decyzji braæ czy nie braæ  mia³ pe³n¹ wiadomoæ, na co siê decyduje i jakie mog¹ byæ tego konsekwencje.
Program prowadzimy wród uczniów szkó³ ponad podstawowych. M³odzie¿ gimnazjalna, z któr¹ pracujemy, prezentuje postawy i wiedzê bardzo zró¿nicowan¹. Tak
naprawdê ka¿da klasa jest inna i staramy siê modelowaæ program tak, aby odpowiada³ potrzebom ka¿dego m³odego cz³owieka.
W czasie pierwszego kontaktu z grup¹ niezwykle istotne, naszym zdaniem, jest zorientowanie siê w poziomie wiedzy dotycz¹cej narkotyków, postaw wobec osób uzale¿nionych, mitów i stereotypów, którym ulegaj¹. Swój cel osi¹gamy poprzez krótk¹ dyskusjê nad
postawion¹ tez¹ np. marihuana to niegrone zio³o lub amfetamina pomaga w nauce.
M³odzie¿ chêtnie dzieli siê z nami swoimi spostrze¿eniami, opiniami i wnioskami.
W kolejnych etapach zajêæ staramy siê scharakteryzowaæ rodki narkotyczne ze
szczególnym uwzglêdnieniem zagro¿eñ  negatywnych skutków ich u¿ywania.
Dlaczego m³odzi ludzie siêgaj¹ po narkotyki i w jakich okolicznociach? To pytanie, w po³¹czeniu z warsztatem asertywnoci, ma na celu nabycie odpowiedniej postawy w sytuacji, kiedy w szkole, w dyskotece czy na podwórku m³ody cz³owiek ma
mo¿liwoæ siêgniêcia po narkotyk, jest do tego namawiany. Chcemy zaszczepiæ
w dzieciakach stanowczoæ i konsekwentnoæ w odmawianiu. Nie mog¹ czuæ siê
winni i zak³opotani w momencie, gdy odmawiaj¹ koledze czy przyjacielowi.
Przedstawienie rzetelnej wiedzy, czym jest uzale¿nienie psychiczne, fizyczne
i spo³eczne, jak siê rozwija, czym siê objawia i kiedy wystêpuje ma du¿¹ wartoæ.
W spo³eczeñstwie panuj¹ ró¿ne mity na ten temat. M³odzie¿ czêsto twierdzi, ¿e jednorazowe siêgniêcie po narkotyk uzale¿nia. Na pozór mo¿e siê wydawaæ, ¿e to nawet dobrze poniewa¿ mo¿e to odstraszaæ od inicjacji narkotykowej. Bior¹c pod uwagê nasze dowiadczenie prawda okazuje siê inna. Dzieciaki siêgaj¹ po narkotyki,
a kiedy nastêpnego dnia nie odczuwaj¹ tzw. g³odu, o którym tak wiele s³ysza³y, zachêca je to do kolejnych prób: przecie¿ nie uzale¿ni³em siê! dla mnie narkotyki s¹
bezpieczne! To o czym s³ysza³em mnie nie dotyczy, to jakie k³amstwa! Dlatego próbujemy pokazaæ dzieciakom prawdê obiektywn¹, bez niepotrzebnego straszenia.
Zajêcia podsumowujemy skonfrontowaniem tzw. pozytywnych odczuæ dotycz¹cych
narkotyków z ich negatywnymi skutkami oraz planami i marzeniami uczestników zajêæ.
Celem tego jest zobrazowanie drogi jak¹ pokonuje cz³owiek od inicjacji do uzale¿nienia.
Robi to du¿e wra¿enie na uczniach. Mog¹ dostrzec w³asne plany zniszczone przez narkotyki. Aby to wszystko by³o autentyczne i namacalne, postanowilimy wprowadziæ równie¿
zeznania wiadka, który sam tego dowiadczy³ i zaczyna³ w wieku w³anie gimnazjalnym.
Marzena Krajewska i £ukasz £ysiak
Monar Kraków
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Co ju¿ wiesz o narkotykach?
Wskazówki dla m³odzie¿y
Nawet, jeli jeste przekonany, ¿e nigdy nie spróbujesz narkotyków, warto, aby
pozna³ kilka zasad zwi¹zanych z tym, jak narkotyki dzia³aj¹ na ludzi.
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ZASADA 1:
NARKOTYKI RÓ¯NI¥ SIÊ MIÊDZY SOB¥
S¹ ogromne ró¿nice pomiêdzy tym, jak dzia³aj¹ rozmaite narkotyki. Kofeina
dzia³a inaczej ni¿ alkohol, ecstasy inaczej ni¿ kokaina, a dzia³anie LSD w niczym
nie przypomina dzia³ania heroiny. To, ¿e próbowa³e niektórych narkotyków, wcale
nie oznacza, ¿e próbuj¹c innych dowiadczysz podobnych doznañ. To, ¿e marihuana nie zabi³a ciê  nie oznacza, ¿e nie zrobi tego heroina.
Niektóre narkotyki otrzymywane s¹ z rolin (heroina, kokaina), inne na drodze syntezy (amfetamina, LSD). Ale nawet, jeli narkotyki wygl¹daj¹ podobnie  mog¹ oddzia³ywaæ na ciebie bardzo ró¿nie. Ludzie robi¹ narkotyki na bazie ró¿nych sk³adników, niekiedy wyj¹tkowo toksycznych, g³ównie po to, by szybko zarobiæ du¿o forsy. I tak, np. wygl¹daj¹ce zdawa³oby siê identycznie tabletki, mog¹ zawieraæ bardzo ró¿ni¹ce siê od siebie
substancje. Tak wiêc nigdy, ale to nigdy nie wiesz, co tak naprawdê bierzesz.
Zapewne rzadko zdarza ci siê jeæ kanapki nie wiedz¹c z czego s¹ zrobione
i w jakich warunkach je przygotowywano. Czy odwa¿y³by siê wzi¹æ silnie dzia³aj¹ce lekarstwo  wyprodukowane przez jakiego kolesia w jego brudnej ³azience? Czasem kto naprawdê wredny nawet celowo mo¿e zanieczyciæ narkotyk trucizn¹. B¹d ostro¿ny i zastanów siê, co mo¿e dostaæ siê do twojego organizmu. Nie ma bezpiecznego sposobu u¿ywania nielegalnych narkotyków.
Narkotyki mo¿na po³ykaæ, paliæ, wdychaæ lub wstrzykiwaæ. Im bardziej bezporedni¹ drog¹ narkotyk dostaje siê do krwioobiegu, tym efekt jego dzia³ania
jest silniejszy. Jeli zmieniasz drogê za¿ywania nigdy nie wiesz, czego mo¿na siê
spodziewaæ. To mo¿e byæ jak przyjêcie ca³kiem nowego narkotyku.
S¹ trzy g³ówne typy dzia³ania narkotyków:
POBUDZAJ¥CE
USPOKAJAJ¥CE
HALUCYNOGENNE
RODKI POBUDZAJ¥CE
Narkotyki te stymuluj¹ uk³ad nerwowy. Ale mog¹ te¿ spowodowaæ, ¿e bêdziesz podenerwowany, a przy wiêkszych dawkach bêdziesz zachowywaæ
siê paranoicznie. Z kolei d³ugotrwa³e u¿ywanie ich mo¿e wyniszczyæ twoje cia³o
i doprowadziæ do ruiny psychicznej. Nie bêdziesz dobrze sypia³, nie bêdziesz móg³
jeæ. Niektórzy w takich sytuacjach, aby poczuæ siê normalnie zaczynaj¹ braæ heroinê. Amfetamina, ecstasy czy kokaina to silnie pobudzaj¹ce narkotyki.
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HALUCYNOGENY
rodki te powa¿nie zniekszta³caj¹ odbiór rzeczywistoci. Niektórzy ludzie znajduj¹ w tym przyjemnoæ. Branie halucynogenów to fundowanie sobie bardzo
barwnego snu; ale sen ten czasem mo¿e przekszta³ciæ siê w koszmar. Niekiedy z³e jazdy po halucynogenach mog¹ przeladowaæ ciê ju¿ do koñca ¿ycia
i sprawiæ, ¿e bêdziesz wrêcz têskni³ za czasami, kiedy to rzeczywistoæ stanowi³a
twój jedyny problem. Halucynogeny to m.in. grzybki, LSD.
ZASADA 2:
LUDZIE RÓ¯NI¥ SIÊ MIÊDZY SOB¥
To, ¿e jaki twój znajomy bierze czasem narkotyki i nie koñczy siê to tragedi¹
nie oznacza wcale, ¿e ty równie¿ mo¿esz to robiæ i nie skoñczy siê to dla ciebie powa¿nymi problemami. Jedni ludzie stosuj¹ dietê, a mimo to nie potrafi¹ zrzuciæ nawet kilograma. Inni jedz¹ bez opamiêtania i nie tyj¹. Organizmy ró¿nych ludzi
ró¿nie reaguj¹. Narkotyki natomiast oddzia³uj¹ na najbardziej niepowtarzaln¹ i jedyn¹ w swoim rodzaju czêæ ludzkiego organizmu  na nasze mózgi. Do koñca nikt
nie jest w stanie przewidzieæ jak narkotyk zadzia³a na inn¹ osobê. Zachêcanie kogo do wziêcia narkotyku nie jest w porz¹dku. Jeli co pójdzie nie tak  bêdziesz
czu³ siê winny do koñca ¿ycia.
ZASADA 3:
IM MNIEJ  TYM LEPIEJ
U osób regularnie przyjmuj¹cych narkotyki zwykle rozwija siê tolerancja"  aby
osi¹gn¹æ podobny efekt z czasem bêd¹ potrzebowaæ wiêcej narkotyków. Tak¿e
wielu pocz¹tkuj¹cych" doæ szybko pakuje siê w k³opoty i przesadza z ilociami
branych narkotyków. Czy to, ¿e bêdziesz bra³ wiêcej oznacza, ¿e jeste twardzielem? Raczej oznacza, ¿e masz ju¿ problem z narkotykami.
Niektóre narkotyki, jak heroina czy amfetamina nios¹ ze sob¹ powa¿ne niebezpieczeñstwo uzale¿nienia. Jeli uzale¿nisz siê od nich  nawet ty bêdziesz zaskoczony na co ciê staæ, aby zdobyæ narkotyki. Ludzie, w takich sytuacjach niewiele
przejmuj¹ siê przyjació³mi czy rodzin¹. Wielu pope³nia przestêpstwa, wielu l¹duje
w wiêzieniu. Zdarza siê, ¿e dziewczyny uprawiaj¹ seks za pieni¹dze, sypiaj¹ z facetami, z którymi w innych okolicznociach nie chcia³yby zamieniæ nawet s³owa. Ludzie
uzale¿nieni na ogó³ niszcz¹ swoje ¿ycie. Oczywicie nie ka¿dy siê uzale¿nia, ale zanim bêdziesz móg³ stwierdziæ, czy nale¿ysz do tych szczêciarzy, mo¿e byæ ju¿ za
póno. To nie s³abi ludzie staj¹ siê ofiarami uzale¿nienia od narkotyków, to
uzale¿nienie sprawia, ¿e staj¹ siê s³abi. Nikt przecie¿ nie siêga po narkotyki
z zamiarem uzale¿nienia siê od nich. No, ale intencje niewiele maj¹ tu do rzeczy.
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RODKI USPOKAJAJ¥CE
Obni¿aj¹ aktywnoæ uk³adu nerwowego i wprowadzaj¹ ludzi w stan uspokojenia. Ka¿dy z nas lubi stan relaksu, ale zbytnie uspokojenie pozbawia nas instynktu
samozachowawczego. Przyjmuj¹c jednorazowo zbyt wiele takich rodków, np.
heroinê mo¿esz siê tak uspokoiæ, ¿e ju¿ nigdy siê nie obudzisz. Barbiturany,
heroina to tylko niektóre z tak dzia³aj¹cych rodków.

!
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ZASADA 4:
HUTAWKA
Twój organizm zawsze, za wszelk¹ cenê próbuje utrzymaæ naturaln¹ równowagê. Jeli wprowadzasz do niego jakie substancje farmakologiczne zaburzasz tê
równowagê. Kiedy bierzesz rodki pobudzaj¹ce  nadwerê¿asz si³y swojego organizmu i w konsekwencji bêdziesz os³abiony i przygnêbiony. Depresja, a nawet
sk³onnoci samobójcze s¹ nastêpstwem chemicznego pobudzenia. Jeli bierzesz heroinê, twój organizm zmniejsza produkcjê naturalnych substancji przeciwbólowych. Nara¿a ciê to na dodatkowe dolegliwoci, kiedy ju¿ narkotyk przestanie
dzia³aæ. Jeli mê¿czyzna przyjmuje sterydy  jego organizm produkuje w odpowiedzi zbyt wiele estrogenu i z jego sutków mo¿e pop³yn¹æ... mleko.
Jeli jeste nastolatkiem, a twój organizm dojrzewa  to w twoim mózgu i tak
odbywa siê chemiczne zamieszanie  burza hormonów. Na przemian prze¿ywasz
euforiê, pobudzenie i chwile przygnêbienia  jest to naturalne. Czy naprawdê
chcia³by jeszcze dolewaæ oliwy do tego ognia?
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ZASADA 5:
1 + 1 = 11
Nie próbuj stosowaæ tej zasady na egzaminie z matematyki! Dotyczy ona tylko
narkotyków. Czasem kombinacje jednych narkotyków z drugimi powoduj¹ synergizm, oznaczaj¹cy o wiele silniejsze dzia³anie takiej mieszanki ni¿ ka¿dego z narkotyków z osobna.
 Po³¹czony wp³yw dwóch narkotyków dzia³aj¹cych depresyjnie na uk³ad
nerwowy (np. alkohol i heroina) mo¿e byæ równoznaczny ze mierci¹.
 £¹czenie ze sob¹ dwóch rodków pobudzaj¹cych mo¿e wys³aæ ciê na dach
wie¿owca i sprawiæ, ¿e nie bêdziesz czu³ strachu przed oderwaniem siê od
jego krawêdzi.
 Zbyt wiele halucynogenów na raz i ju¿ nigdy nie pomylisz w sposób logiczny.
B¹d wiadom tego, ¿e:
Ludzie u¿ywaj¹ narkotyków i wtedy trac¹ nieco kontrolê nad sob¹, a utrata kontroli rodzi powa¿ne konsekwencje. Jeli nie potrafisz prosto chodziæ, to trudno by
poprawnie prowadzi³ auto. Jeli jeste zajêty ogl¹daniem kolorowych wizji  mo¿esz nie byæ zdolny do samoobrony. Szczególnie m³ode kobiety musz¹ byæ ostro¿ne gdzie i kiedy mog¹ pozwoliæ sobie na utratê kontroli.
Jeli potrafisz pogodziæ siê z rzeczywistoci¹, to po co robiæ zamieszanie z narkotykami? Jeli nie potrafisz  narkotyki i tak w niczym ci nie pomog¹. Pomyl o tym
co mo¿e siê staæ i zdecyduj, czy w³anie tego pragniesz dla siebie. Spróbuj pogodziæ siê z rzeczywistoci¹, a nie z narkotykami.
Grzegorz Wodowski
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Redukcja szkód zwi¹zanych z u¿ywaniem narkotyków to wszelkie dzia³ania podjête w celu zmniejszenia szkód
lub ich ryzyka u osób przyjmuj¹cych
narkotyki, ich rodzin i spo³ecznoci.
1. Za³o¿eniem REDUKCJI SZKÓD
jest to, ¿e abstynencja narkotyczna
nie zawsze jest najwa¿niejszym
i najbardziej odpowiednim sposobem pomocy osobom uzale¿nionym.
Kiedy usi³ujemy za wszelka cenê
przekonaæ osobê uzale¿nion¹ o koniecznoci abstynencji, to tak naprawdê przypominamy jej, ¿e jest bezsilna
wobec swojej choroby, czego sama ju¿
wielokrotnie dowiadczy³a, podejmuj¹c
nieudane próby abstynencji. Powtarzamy stanowisko tych wszystkich, którzy
nieraz w z³oci, pod grob¹ odrzucenia,
¿¹dali bezwzglêdnej abstynencji i natychmiastowej zmiany stylu ¿ycia. Postêpuj¹c tak, staniemy siê jeszcze jedn¹, nic nie rozumiej¹ca osob¹, z któr¹
nie warto traciæ czasu.
2. REDUKCJA SZKÓD pomaga
w sytuacji, w jakiej dana osoba aktualnie jest.
Uwzglêdnienie aktualnych, realnych mo¿liwoci klienta, to jedyna podstawa kontaktu i kontraktu. Kiedy klient
z ró¿nych powodów, na wyrost akceptuje warunki kontraktu terapeutycznego, a nastêpnie nie jest w stanie ich
zrealizowaæ, to b³¹d le¿y po stronie terapeuty. Klient nie jest nie kontraktowym pacjentem. To kontrakt zosta³ le
zdefiniowany i nie uwzglêdnia³ aktualnej sytuacji klienta.

3. REDUKCJA SZKÓD zak³ada,
¿e osoby przyjmuj¹ce narkotyki s¹
w stanie kierowaæ swoim zachowaniem i zmian¹ zachowañ.
To za³o¿enie budzi wiele kontrowersji. Wielu pomagaczy, dla których ich
rola w procesie terapeutycznym sprowadza siê do przejêcia kontroli nad
klientem, jego stylem ¿ycia, nie uznaje
tego za³o¿enia, pozbawiaj¹c jednoczenie osobê chor¹ jej w³asnej odpowiedzialnoci za proces pozytywnych
zmian.
Motywowany prawdziwym pragnieniem pomocy, nie chcê niczego dla
siebie  szacunek jakim cieszê siê we
w³asnych oczach, nie dozna ujmy, gdy
stan pacjenta nie poprawi siê, ani te¿
w pychê nie wbij¹ mnie «moje» osi¹gniêcia, gdy ten wyzdrowieje. (Erich
Fromm)
4. REDUKCJA SZKÓD zak³ada,
¿e niektóre sposoby przyjmowania
narkotyków s¹ bezpieczniejsze ni¿
inne.
Z tego za³o¿enia wynika, ¿e w redukcji szkód respektowane jest prawo
osób do przyjmowania narkotyków,
a skoro ju¿ kto przyjmuje narkotyki, to
sposoby ich za¿ywania mog¹ byæ bardziej lub mniej bezpieczne. Do najbardziej niebezpiecznych nale¿¹ iniekcje
do¿ylne przy u¿yciu nie sterylnego
sprzêtu do iniekcji. W tej sytuacji programy wymiany igie³ i strzykawek, dostarczanie sterylnego sprzêtu i zbieranie do utylizacji zu¿ytego, redukuj¹
szkody w zakresie transmisji HIV
i HCV.

Warto wiedzieæ

Redukcja szkód  realne podejcie
do problemów osób uzale¿nionych
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5. REDUKCJA SZKÓD w³¹cza
osoby przyjmuj¹ce narkotyki w tworzenie strategii i sposobów pomocy
tym osobom.
Wiele jest powodów, dla których
wspó³praca z klientem w jego sprawach
jest uzasadniona. Nie mo¿na rozwi¹zaæ
nie nazwanych problemów. To klient ma
problemy, które musi nazwaæ i próbowaæ rozwi¹zywaæ. Towarzysz¹c mu,
mo¿emy byæ pomocni w precyzowaniu
problemu i szukaniu rozwi¹zañ. To
klienci mog¹ wskazaæ na problemy z ich
wiata, o których nie mielimy pojêcia
i mog¹ nam pomóc je zrozumieæ.
6. Aby dzia³aæ efektywnie REDUKCJA SZKÓD bierze pod uwagê rodowisko i warunki, w jakich znajduje siê
osoba przyjmuj¹ca narkotyki.
U w a r u n k o w a n i a, w jakich rozwija siê choroba mog¹ byæ istotn¹ prze-

szkod¹ w procesie zdrowienia klienta.
Okrelenie ich i zmiana mo¿e mieæ
wp³yw na zmniejszenie iloci nawrotów
choroby. Wspó³praca z wa¿nymi osobami z jego rodowiska mo¿e byæ równie¿ pomocna w utrwalaniu pozytywnych zmian w jego ¿yciu. Rozpoznanie
i leczenie w s p ó ³ u z a l e ¿ n i e ñ ma
równie¿ ogromne znaczenie dla powodzenia procesu terapii klienta i pozytywnych zmian w ¿yciu osób wspó³uzale¿nionych.
SUKCES TERAPEUTYCZNY to
ka¿da pozytywna zmiana w pogl¹dach,
w postawie i w zachowaniach KLIENTA. Redukcja szkód jest naturaln¹ aktywnoci¹ spo³eczn¹ w wielu dziedzinach ¿ycia.
Marek Zygad³o
Monar Kraków
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Seniorzy XXI wieku
Konferencja Szkoleniowa w Krakowie
7 padziernika 2002 r.
cd.
Komunikacja interpersonalna jest
przep³ywem informacji miêdzy nadawc¹,
a odbiorc¹. W akcie komunikacji nadawca przekazuje okrelon¹ treæ, za porednictwem jakiego kana³u do odbiorcy, na którego treæ ta powinna w okrelony sposób oddzia³ywaæ, wp³yn¹æ na
zmianê jego dzia³ania, postaw i pogl¹dów. Rola komunikacji interpersonalnej
w udzielaniu pomocy i opiece nad ludmi
starszymi jest niezbêdna po to, by w³aciwie rozpoznaæ potrzeby podopiecznych i dobrze zaplanowaæ pomoc,
wspó³pracuj¹c z zainteresowanym.
Nabycie umiejêtnoci komunikowania siê z ludmi jest trudn¹ sztuk¹ wymagaj¹c¹ wiedzy, cierpliwoci i czasu. Dla
podopiecznych dobra komunikacja jest
ród³em wiedzy o stanie ich zdrowia, sytuacji ekonomicznej i spo³ecznej oraz
pewnoci otrzymania opieki i wsparcia.
Umiejêtnoæ komunikowania jest
nabywana w kolejnych etapach rozwoju cz³owieka i ca³y czas doskonalona
w ci¹gu jego ¿ycia. Przechodzi ona
przez trzy podstawowe etapy. Etap
pierwszy to zdolnoæ do zauwa¿ania
problemów afektywnych drugiego cz³owieka na drodze w³asnej wra¿liwoci.
Zdolnoæ ta jest nabywana w procesie
nauczania i dowiadczeñ ¿yciowych,
zale¿na jest od osobowoci. Percepcja
w tym etapie nastêpuje g³ównie poprzez kana³ niewerbalny. Drugi etap to
zdolnoæ do internalizowania (uwewnêtrzniania) uczuæ drugiego cz³owieka.
Jest to zdolnoæ poznania i zrozumienia stanu afektywnego drugiego cz³owieka, poprzez dowiadczenia w³asne

i posiadany system wartoci. Trzeci
etap to zdolnoæ do czynnego reagowania na potrzeby drugiej osoby. Na
tym etapie jestemy w stanie podj¹æ
dzia³anie, aby pomóc drugiemu tak, by
pomoc by³a efektywna.
Warto pos³ugiwaæ siê podstawowymi
zasadami dobrej komunikacji takimi jak:
 b¹d naturalny,
 mów prawdê,
 miej czas dla drugiej osoby,
 przekazuj tyle informacji ile jest oczekiwane,
 pos³uguj siê jêzykiem zrozumia³ym,
 b¹d uczciwy wobec siebie i innych,
 utrzymuj kontakt wzrokowy i dotykowy,
 niczego nie forsuj, pozostaw autonomiê,
 podtrzymuj wiê, która zosta³a utworzona.
To wszystko jest potrzebne aby
komunikacja mog³a spe³niaæ cztery
funkcje:
1. redukowaæ niepewnoæ,
2. umo¿liwiaæ dokonanie wyboru i pozostawiaæ kontrolê nad w³asnym ¿yciem,
3. umo¿liwiaæ rozumienie kontekstu
w³asnej sytuacji,
4. umacniaæ wiê miedzy ludmi.
Pomo¿e nam w tym równie¿ umiejêtnoæ kontrolowania emocji i uczuæ
poprzez tworzenie empatii, czyli postrzegania i rozumienia drugiej osoby 
zadajmy sobie pytanie jak ja bym siê
czu³ w takiej sytuacji (?), stosowanie
asertywnoci, co pozwala na korzystanie z w³asnych praw osobistych bez naruszania praw drugich osób i syntonii
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Problemy komunikowania siê z ludmi starszymi

%

Wydarzenia

& es.O.es
czyli wspó³brzmienia emocjonalnego
z otoczeniem.
Bariery komunikacyjne pojawiaj¹ siê
u wszystkich ludzi i zwi¹zane s¹ z obszarem fizycznym, psychicznym i spo³ecznym cz³owieka. W obszarze fizycznym
dominuj¹ bariery zwi¹zane z dysfunkcj¹
zmys³ów wzroku, s³uchu, wêchu, smaku
i dotyku, co czêsto ma miejsce u ludzi
starszych. Procesem naprawczym tego
obszaru g³ównie zajmuje siê medycyna.
Drugi obszar, to bariery osobowociowe.
Mo¿na tu wyró¿niæ ludzi z nastawieniem
do wiata, od wiata i nad wiatem. Psychologia i psychiatria okrela ludzi wed³ug pewnych typów osobowoci, które
zdiagnozowane u³atwi¹ proces komunikowania siê. Profesor Antoni Kêpiñski
podaje takie typy osobowoci:
Histeryczny  poczucie centrum zainteresowania (co o mnie myl¹?), re¿yserowanie zachowania, oziêb³oæ uczuciowa,
koncentracja na mówieniu i myleniu.
Obraz staroci  osobowoci te wolniej
siê starzej¹, absorbuj¹ rodzinê swoimi
dolegliwociami.
Psychosteniczny  zachowania neurotyczne, zahamowania, t³umienie uczuæ,
brak radoci ¿ycia, zgorzknia³oæ.
Obraz staroci  wiecznie zapracowana, zmêczona babcia, nie dba o siebie
lecz o rodzinê.
Anankastyczny (obsesyjny)  niewolnik samego siebie, ci¹g³a kontrola, niepewnoæ siebie, zamkniêcie w sobie,
niezdecydowanie, du¿e wymagania
wobec siebie, inteligentny, operatywny.
Obraz staroci  mêcz¹cy i trudny dla
otoczenia, postawa nad", wie lepiej,
widzi lepiej, apodyktyczny.
Paranoidalny  typ samotnika, wiat to ja
i oni", oni to wiat zewnêtrzny, z³y, izoluje
siê od wiata, broni siê przez atak, czêsto
wpada w k³opoty, wysoki poziom lêków.
Obraz staroci  ludzie podejrzliwi, nieprzyjemni w kontaktach, z poczuciem
przegranego ¿ycia.

Sadomasochistyczny  namolnoæ,
wypominanie, gderliwoæ, umartwianie
siê, sk¹pstwo, s³aba motoryka ¿ycia.
Obraz staroci  relacje sadystyczne
do opiekunów i dzieci.
Impulsywny  s³abe procesy hamowania, natychmiastowe pobudzenie, czêsto wyrz¹dza krzywdê, ale zaraz chce
j¹ naprawiæ.
Obraz staroci  cz³owiek dobry, ale le
czyni, mo¿e nie zd¹¿yæ wynagrodziæ
krzywd.
Epileptoidalny  wielki upór, dzia³a
wg. okrelonych schematów.
Obraz staroci  ograniczenia intelektualne, trudny we wspó³¿yciu.
Osobowoæ cz³owieka jest okrelona
przez sta³oæ i regularnoæ form zachowania w epizodach, sk³adaj¹cych siê na
historiê jego ¿ycia. S¹ to sta³e, indywidualne predyspozycje jak inteligencja, uleg³oæ, wdziêk, agresywnoæ, ciekawoæ,
niemia³oæ itp. Cechy te, charakteryzuj¹ cz³owieka w ró¿nych okolicznociach,
w d³ugich okresach czasu i powoduj¹, ¿e
rozpoznaje siê go jako tê sam¹ osobê.
I ostatni obszar, w którym wystêpuj¹
bariery komunikacyjne to obszar spo³eczny, inaczej zwany kontekstem sytuacyjnym. Okrela on otoczenie, w którym siê
przebywa, powi¹zania z innymi osobami,
presjê otoczenia. Wa¿ne tu bêd¹ pozycje
i role spo³eczne, relacje zwierzchnoci
i dominacji. Wyczucie kontekstu spo³ecznego w komunikacji interpersonalnej jest
bardzo istotne dla prawid³owoci jej prowadzenia. W przypadku relacji z ludmi
starszymi nabiera to szczególnej wagi,
poniewa¿ s¹ to ludzie pozostaj¹cy zazwyczaj na uboczu hierarchii spo³ecznej,
maj¹ poczucie utraty presti¿u spo³ecznego. Rzadko prezentowana jest przez nich
postawa konstruktywna  pozytywna odnonie swojego wieku. Takie prawid³owe
przystosowanie wymaga okrelonych
warunków, a wiêc utrzymania niezale¿noci ¿yciowej, zabezpieczenia finan-
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pamiêtaæ zarówno o zasadach, jak i barierach w komunikacji z ludmi starszymi, aby umieæ nawi¹zaæ dobre relacje
z nimi, umiejêtnie im pomóc wed³ug ich
potrzeb, a nie wed³ug naszych wyobra¿eñ o ich potrzebach.
Iwona Satora
Ma³opolskie Centrum Zdrowia
Publicznego w Krakowie

Aktywizacja osób starszych w rodowisku
Wszyscy, którzy pracuj¹ z ludmi
starszymi, staraj¹ siê prowadziæ aktywizacjê w rodowisku, która umo¿liwia
zatrzymanie siê procesów starzenia
oraz zatrzymanie lub cofniêcie siê procesów chorobowych tych osób.
Wystêpuj¹ tutaj dwa aspekty:
I humanitarny  osoba starsza pozostaje w miejscu zamieszkania, utrzymuje kontakt z lokaln¹ spo³ecznosci¹
II ekonomiczny  osoby starsze o zmniejszonej sprawnoci psychofizycznej pozostawia siê w rodowisku, a nie kieruje do domów pomocy spo³ecznej
i koszt tej pomocy jest znacznie ni¿szy.
Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e obecnie czas
oczekiwania na przyjêcie do dps wyd³u¿y³ siê, to utrzymanie i aktywizowanie
osoby starszej w rodowisku jest dodatkowo form¹ ze wszech miar potrzebn¹.
Pragnê przedstawiæ Pañstwu zasady i przyk³ady aktywizacji osób starszych i niepe³nosprawnych, które s¹
u¿ytkownikami Miejskich Dziennych Domów Pomocy Spo³ecznej w Krakowie.
Miejskie Dzienne Domy Pomocy
Spo³ecznej w Krakowie dzia³aj¹ na
podstawie ustawy o pomocy spo³ecznej, ustawy o samorz¹dzie gminnym,
ustawy o finansach publicznych i s¹
jednostk¹ organizacyjn¹ pomocy spo-

³ecznej oraz stanowi¹ wyodrêbnion¹
jednostkê bud¿etow¹ samorz¹du terytorialnego tj. miasta Krakowa.
Celem MDDPS jest wykonywanie
zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej,
poprzez zapewnienie dziennej pomocy
osobom objêtym opiek¹ i zaspakajanie
ich potrzeb w sposób, pozwalaj¹cy na
samodzielne funkcjonowanie oraz
uczestniczenie w ¿yciu spo³ecznym.
Zadaniem MDDPS jest:
1. Zapewnienie opieki i stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania osobom zakwalifikowanym do korzystania z wszystkich
form dzia³alnoci jednostki tj. osobom
niepe³nosprawnym, w wieku emerytalnym, o zmniejszonej sprawnoci psychofizycznej oraz doros³ym i ma³oletnim bêd¹cym w trudnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej.
2. Inspirowanie powstawania grup
wsparcia i wzmacniania wiêzi spo³ecznych, przez dzia³ania aktywizuj¹ce rodowiska.
MDDPS realizuj¹ swoje zadania w szczególnoci przez udzielanie wiadczeñ podczas ca³odziennego pobytu, w zakresie:
1. us³ug opiekuñczych,
2. terapii zajêciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji
psychofizycznej,
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sowego, mieszkaniowego, utrzymywania
kontaktów spo³ecznych, dobrego stanu
zdrowia, rozwijania zainteresowañ osobistych. Zazwyczaj prezentowane s¹ postawy wrogoci do otoczenia, do samego
siebie, postawa zale¿noci i postawa
obronna wobec staroci.
Wszystkie ww. wymienione s¹ postawami negatywnymi i utrudniaj¹ dobr¹ komunikacjê miêdzy ludmi. Warto
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3. us³ug rehabilitacyjnych w zakresie
rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii,
4. zapewnienia posi³ków,
5. zaspokajania potrzeb towarzyskich,
rekreacyjno  kulturalnych oraz
stwarzania mo¿liwoci realizacji potrzeb religijnych,
Pomoc¹ objête s¹ osoby spe³niaj¹ce
warunki ustawy o pomocy spo³ecznej
i okrelone w odpowiednich przepisach
gminnych, dotycz¹cych pomocy spo³ecznej.
Aktualnie w sk³ad Miejskich Dziennych Domów Pomocy Spo³ecznej
wchodzi 7 placówek, zlokalizowanych
na terenie miasta Krakowa: 5 Domów
i 2 Kluby Seniora. Oferta ta niestety jest
o wiele za ma³a w stosunku do potrzeb.
Dodatkowo placówki nie s¹ równomiernie rozlokowane w stosunku do topografii Krakowa.
Obecnie z naszych placówek korzysta 860 u¿ytkowników, w tym 41
dzieci. Liczba u¿ytkowników placówki
w ci¹gu roku waha siê od 69 do 250
osób.
Pomoc¹ 5-ciu Domów objêci s¹ ludzie doroli i starsi, w jednej z placówek znajduje siê równie¿ wietlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin
problemowych.
Domy Miejskich Dziennych Domów
Pomocy Spo³ecznej czynne s¹ co najmniej 8 godzin dziennie. MDDPS dysponuj¹ pomieszczeniami, umo¿liwiaj¹cymi zorganizowanie terapii zajêciowej,
rehabilitacji, zajêæ kulturalnych, spo¿ywanie posi³ków, wypoczynek, a tak¿e
pomieszczeniami i urz¹dzeniami kuchennymi i sanitarno-higienicznymi.
Pobyt w Miejskich Dziennych Domach Pomocy Spo³ecznej jest odp³atny. Wydatki na wiadczenia i us³ugi
opiekuñcze, wiadczone przez MDDPS
podlegaj¹ zwrotowi przez wiadczeniobiorcê. Wysokoæ odp³atnoci ustalana

jest w decyzjach, kieruj¹cych dan¹ osobê do placówek. Pobyt, zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej, jest odp³atny
w wysokoci kosztów wy¿ywienia osoby korzystaj¹cej.
Jednostk¹ kieruj¹c¹ zainteresowanego jest krakowski MOPS. Wydawanie decyzji poprzedzone jest rozpoznaniem sytuacji danej osoby, miêdzy innymi poprzez wywiad rodowiskowy.
Czasami trafiaj¹ do nas bezporednio
osoby wymagaj¹ce pomocy. Wtedy
MDDPS zwracaj¹ siê do MOPS o zbadanie sprawy i wydanie decyzji.
Niekiedy pierwszy okres pobytu nowych u¿ytkowników ³¹czy siê z prze³amaniem niechêci do nas, gdy s¹ to osoby znajduj¹ce siê np. w depresji, osamotnieniu czy ogólnie w z³ym stanie
psychicznym. Powoli nastêpuje ca³y
proces w³¹czania tych osób w spo³ecznoæ Domów. W stosunku do niektórych podopiecznych stosujemy pocz¹tkowo nawet bierne uczestnictwo w zajêciach i stopniowo w³¹czamy ich w ¿ycie Domu. S¹ przypadki, i¿ pierwszym
efektem, jest prze³amanie bariery
opuszczenia w³asnego mieszkania
i przyjcie do placówki, zwi¹zane z koniecznoci¹ ubrania siê, umycia itp.
Niezbêdne jest zatem wprowadzanie
czynników sprzyjaj¹cych akceptacji pobytu w placówce, jak:
 przyjazna atmosfera w placówce 
wród u¿ytkowników i personelu,
 aspekty ekonomiczne  nieodp³atna
herbata i posi³ek,
 korzystniejsze ni¿ we w³asnym domu
warunki mieszkaniowe (tu nie wystêpuje niedogrzanie mieszkania czy
brak ciep³ej wody).
Do praw osób korzystaj¹cych ze
wiadczeñ w Domach MDDPS nale¿y
prawo organizowania samorz¹dów, reprezentowanych przez Rady Domów,
wybieranych i dzia³aj¹cych w oparciu
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Formy pracy
prowadzone w MDDPS:
Rehabilitacja:
 W ka¿dej placówce znajduj¹ siê pomieszczenia do rehabilitacji. Jest to
od 1 do 3 sal wyposa¿onych w sprzêt
specjalistyczny do æwiczeñ ruchowych, jest nawet si³ownia i gabinety fizykoterapii.
 Podopiecznym udzielane s¹ wiadczenia z zakresu rehabilitacji ruchowej w formie æwiczeñ gimnastycznych, zajêæ ruchowych indywidualnych i zbiorowych z przyrz¹dami i bez
przyrz¹dów.
 Wykonywane s¹ zabiegi fizykalne: jonoforeza, diadynamik, solux, interdyn.
 Ponadto wykonywane s¹ pomiary poziomu glukozy i cinienia oraz masa¿.
 Dzieci ze wietlicy socjoterapeutycznej maj¹ gimnastykê korekcyjn¹, gry
i zabawy zrêcznociowe, zajêcia na
basenie.
 Z u¿ytkownikami  zarówno osobami
starszymi jak i dzieæmi ze wietlicy
socjoterapeutycznej  prowadzone s¹
rozmowy wspieraj¹ce oraz psychoterapia  zarówno indywidualna jak
i grupowa.
Terapia zajêciowa:
W ramach codziennej pracy prowadzi siê  w zale¿noci od potrzeb i mo¿liwoci u¿ytkowników  indywidualnie
lub zbiorowo terapiê zajêciow¹ i warsztaty artystyczne. S¹ to prace manualne:

rysunek (o³ówek, kredka, wêgiel), malowanie na szkle farbami witra¿owymi,
prace szyde³kowe, hafty, prace na drutach, prace ze sznurka (makramy), mozaiki i wyklejanki z papieru i tkanin, wycinanki, p³askie i przestrzenne prace
z korka, wykonywanie figurek z ciasta,
masy solnej i gipsu, rzeba w glinie,
metaloplastyka, uk³adanie suchych
kompozycji kwiatowych, tkactwo artystyczne, wyszywanie, ozdoby okolicznociowe, szycie, naprawa odzie¿y,
majsterkowanie.
Zespo³y sceniczne wokalno
 recytatorskie, muzyczne
i muzykoterapia:
W tym zakresie terapiê realizuje siê
poprzez: przygotowanie programów
scenicznych, wokalnych, wystêpy dla
podopiecznych MDDPS oraz poza placówkami Domu, grê na instrumentach,
piewanie piosenek, spotkania integracyjne.
Twórczoæ:
Czytana jest poezja w³asna, proza
w³asna, poezja klasyczna. Drukujemy
tak¿e i upowszechniamy twórczoæ
w³asn¹ u¿ytkowników.
Zajêcia kulturalno-rekreacyjne:
Prowadzone s¹ zajêcia wietlicowe, gry wietlicowe, czytanie prasy
i ksi¹¿ek (w tym wspólne czytanie), rozwi¹zywanie krzy¿ówek, gry towarzyskie, kluby filmowe (ogl¹danie TV i filmów wideo, omawianie ogl¹danych
programów), ogl¹danie przeroczy,
spotkania z ciekawymi ludmi, prelekcje, imprezy okolicznociowe, jak miko³ajkowe, organizowane na terenie danej
placówki lub wspólne dla wszystkich
z udzia³em artystów Krakowa czy bale,
których program jest wzbogacony elementami, umo¿liwiaj¹cymi aktywny udzia³
osób o ma³ej sprawnoci fizycznej.
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o plany pracy, uchwalone przez ogólne
zebrania. Rady Domów pomagaj¹ kierownictwu Placówki w tworzeniu warunków, sprzyjaj¹cych dobremu wspó³¿yciu, a tak¿e wspó³dzia³aj¹ w organizowaniu zaspokajania potrzeb kulturalnych, organizowaniu terapii zajêciowej,
wi¹zaniu dzia³alnoci poszczególnych
Domów ze rodowiskiem.
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Tak¿e wspólne imieniny, wycieczki,
spotkania literackie, poranki melomana.
Us³ugi:
wiadczymy tak¿e us³ugi domowe,
jak przynoszenie posi³ków chorym
u¿ytkownikom, drobne porz¹dki w ich
domach, pomoc w ubieraniu siê, us³ugi
higieniczne, us³ugi pralnicze, fryzjerskie, krawiectwo (w zakresie poza terapi¹ zajêciow¹), realizacja recept.
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W ramach wspó³pracy z innymi organizacjami i instytucjami istnieje wymiana dowiadczeñ z:
 Uniwersytetem Trzeciego Wieku UJ,
 placówkami naukowymi i przedstawicielami rodowisk twórczych,
 specjalistami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Bia³orusi i Ukrainy.
W placówkach MDDPS znajduj¹
siê tak¿e grupy Anonimowych Alkoholików. S¹ to 3 grupy AA, w tym 1 grupa
kobieca (jedyna w Ma³opolsce). Liczba
uczestników wynosi 100 osób.
Posi³ki:
Zabezpieczamy podopiecznym przynajmniej 1 posi³ek dziennie (aktualnie jest
to pe³nowartociowy obiad). Obiady gotowane s¹ w jednej z placówek i rozwo¿one w³asnym rodkiem transportu do poszczególnych Domów. Dziêki centralnemu" gotowaniu obiadów i centralnym
zakupom, uzyskano ujednolicon¹ jakoæ
posi³ków, oszczêdnoci w kosztach i etatach personelu pomocniczego na korzyæ etatów merytorycznych.
Informacje uzupe³niaj¹ce:
Wiele zajêæ terapii zajêciowej, realizowanej przez aktywne uprawianie
sztuki ma na celu:
 inspirowanie aktywnoci,
 uatrakcyjnienie form pracy,
 w sposób przyjazny wykonywanie
æwiczeñ manualnych,

 nie bierne, lecz czynne uczestniczenie w sztuce (odkrywanie umiejêtnoci i talentów),
 integracjê u¿ytkowników MDDPS
oraz rodowisk ludzi niepe³nosprawnych i starszych z terenu Krakowa
i jego okolic.
Podsumowanie
Celem pomocy rodzinom na rzecz
pozostania osoby starszej w rodowisku jest stworzenie warunków dla najd³u¿szego, najpe³niejszego pozostania
osoby starszej w rodowisku
Na 755 tys. Mieszkañców Krakowa
18,7% to ludzie starsi  jest ich 142 tys.
Na jedno miejsce w MDDPS przypada
66 osób starszych przewlekle chorych.
Dlatego koniecznym wydaje siê byæ
utworzenie sieci nowych placówek
MDDPS we wszystkich dzielnicach
Krakowa, po dwie w Dzielnicach starych demograficznie II, XVIII, VI, VII, I,
po jednej w Dzielnicach m³odszych
(pozosta³ych).
Cele pomocy aktywizuj¹cej i usamodzielniaj¹cej, s³u¿¹cej poprawie stanu zdrowia ludzi starszych, to aktywizacja ruchowa dla poprawy funkcjonowania uk³adu ruchu i wszystkich organów
oraz aktywizacja umys³owa. Poprzez
realizacjê wymienionych form aktywizacji osób starszych w rodowisku  jak
zaznaczono na wstêpie  uzyskuje siê
powstrzymanie procesów starzenia, cofniêcie procesów niesprawnoci, niedo³ê¿noci, zachowanie samodzielnoci.
Konieczne zatem wydaj¹ siê byæ
decyzje w zakresie rozwijania szerokiej
bazy rehabilitacyjnej, terapeutycznej
i rekreacyjnej, umo¿liwiaj¹cej ludziom
starszym, pozostanie w rodowisku
i prowadzenie aktywnego trybu ¿ycia.
Antoni Wiatr
Miejskie Dzienne Domy
Pomocy Spo³ecznej w Krakowie
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