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Nr FIO: 2036 

Realizator: Fundacja Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań 

Sławomir Grzegorek 

 

Przystanek: Zielona Przystań 2014 
 

Nasze motto to:  

Dopóki oddycham mam nadzieję, że nawet podczas największej burzy zawinę do bezpiecznej przystani 

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań została utworzona 19.11.2012 r., 

natomiast osoby tworzące Fundację oraz z nią współpracujące od wielu lat (1993 r.) realizowały 

zadania współfinansowane przez PO FIO, Urząd Miasta Łodzi, RCPS Łódź, Zarząd 

Województwa Łódzkiego w ramach NGO-s, m.in.: programy i warsztaty dla: dzieci i młodzieży 

zakresu profilaktyki uzależnień, radzenia sobie 

ze stresem oraz z agresją, zajęcia dla rodziców, 

warsztaty dla nauczycieli, szkolenia 

sprzedawców napojów alkoholowych, a od 

2011 roku na zaproszenie Fundacji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy objęliśmy 

działaniami profilaktyczno-terapeutycznymi 

młodych uczestników największego festiwalu 

muzycznego w Europie - Przystanek 

Woodstock w Kostrzynie nad Odrą, a od 2013 

roku społeczność miasta Kostrzyn nad Odrą. 

Z tego bardzo skrótowego wykazu naszych dokonań wynika, że głównym celem naszej 

działalności jest prowadzenie działań profilaktycznych, wspierających, kompensacyjnych 

i terapeutycznych na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin dotkniętych przemocą, 

uzależnieniami i innymi zjawiskami patologicznymi. Zgodnie z nowoczesnym modelem 

dynamicznej profilaktyki uzależnień , aby była ona skuteczna, powinna swoimi działaniami 

niwelować czynniki ryzyka, a wspierać czynniki chroniące młodzież przed uzależnieniem. Czyli 

profilaktyka skierowana do młodych ludzi winna być wsparta kompleksowymi działaniami dla 

tych grup społecznych, które mają wpływ na młodych ludzi, tj.: rodziców, nauczycieli, 

Rozpoczęcie Festiwalu Woodstock; z prawej prezes Fundacji 
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urzędników samorządowych, sprzedawców napojów alkoholowych. Dzięki dofinansowaniu 

w roku 2013 naszych działań na Przystanku Woodstock z PO FIO nr 1337 mogliśmy wyjść 

z naszymi działaniami z terenu Festiwalu i objąć profilaktyką uzależnień społeczność lokalną 

Kostrzyna nad Odrą. 

W roku 2014 kolejny raz otrzymaliśmy dofinansowanie 

naszych działań na Przystanku Woodstock z P FIO nr 

2036. Zagrożenie uzależnieniem od alkoholu jest 

problemem poważnym, na co wskazują rozliczne dane. 

W projekcie działaniami profilaktyczno-terapeutycznymi 

objęliśmy zarówno dzieci i młodzież z terenu miasta 

Kostrzyn nad Odrą jak i młodzież z terenu całej 

Polski przebywającą w tym czasie na Przystanku 

Woodstock. Ponieważ wydarzenie Przystanek 

Woodstock w Kostrzynie nad Odrą odbywa się 

cyklicznie od 2004 roku, działania profilaktyczne 

dla dzieci i młodzieży z terenu Kostrzyna n. Odrą 

oraz przyjeżdżającej z całej Polski są niezbędne 

i wymagające kontynuacji. W 2014 roku 

zróżnicowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci 

i młodzieży dopasowując je do wieku beneficjentów (warsztaty wczesnej profilaktyki uzależnień 

w klasach I-III szkół podstawowych, warsztaty z profilaktyki uzależnień NOE dla klas V, VI 

szkół podstawowych oraz warsztaty profilaktyki narkotykowej dla klas I gimnazjów). 

Wyróżniono dwie grupy docelowe uczestników projektu, ze względu na zadania (priorytety) 

„Aktywne społeczeństwo”, jakie za pomocą ich wkładu można osiągnąć:  

- pierwsza grupa docelowa projektu była objęta programami profilaktycznymi , które pozwolą jej 

na zwiększenie wskaźnika integracji społecznej czyli: dzieci i młodzież ze szkół w Kostrzynie nad 

Odrą oraz osoby z terenu całej Polski uczestniczące w XX Przystanku Woodstock 2014. 

Nasi przyszli beneficjenci 

Prezes Fundacji i koordynator projektu przy pracy 
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- druga grupa docelowa projektu 

bezpośrednio realizująca aktywne formy 

integracji społecznej, który pozwoli jej na 

zwiększenie własnego zaangażowania 

w rozwiązywanie problemów społecznych 

oraz aktywności obywatelskiej, czyli 

nauczyciele, rodzice, pracownicy i radni 

Urzędu Miasta, pracownicy MOPS, 

funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej 

oraz sprzedawcy napojów alkoholowych 

z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą - jako grupy silnie oddziaływujące na podstawową grupę 

docelową projektu jaką są dzieci i młodzież. 

Projekt trwał od 01.06.2014r. (zawiązanie zespołu projektowego) do 31.12.2014 r. 

(podsumowanie i rozliczenie projektu). Bezpośrednimi odbiorcami działań w ramach projektu 

P FIO 2036 byli: 

- dzieci i młodzież ze szkół z miasta Kostrzyn nad Odrą: 57 warsztatów (1282 uczestników), 

- dzieci i młodzież z terenu całej Polski korzystające z akcji profilaktycznej opartej na testach 

Praca od 8:00 do 21:00 – klientów nie brak 

Program wczesnej profilaktyki uzależnień "Cukierki" 

Warsztaty - Debata alkoholowa 
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związanych z profilaktyką uzależnień i zachowań przemocowych (9000 testów),  

- dzieci i młodzież z terenu całej Polski korzystające z konsultacji profilaktyczno-terapeutycznych 

w punkcie „Zielonej Przystani” na XX Przystanku Woodstock (791 osób),  

- rodzice uczniów objętych działaniami projektu (8 warsztatów, 256 osób), 

- nauczyciele uczniów objętych działaniami projektu (8 warsztatów, 159 osób), 

- sprzedawcy napojów alkoholowych z terenu miasta Kostrzyn n. Odrą (50 szkoleń, 255 osób), 

- pracownicy i radni Urzędu Miasta, pracownicy MOPS, funkcjonariusze Policji i Straży 

Miejskiej:1szkolenie (17 osób).  

Liczba ogólna beneficjentów projektu zwiększyła 

się z planowanych 11336 na 11760.  

Tak wysoka efektywność naszej pracy (dotarcie 

i rekrutacja opisanych grup) nie byłaby możliwa 

bez współpracy z naszymi partnerami 

uczestniczącymi w projekcie czyli:  

- Urzędem Miasta Kostrzyn oraz nad Odrą – 

partner publiczny  

- firma GK BROTHERS S.C. Gniecioszek i 

Kotkowski – partner prywatny  

- Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - partner 

społeczny oraz poprzez: 

- stronę internetową Projektu „Przystanek Zielona Przystań 

2014, współpracę z rozgłośniami radiowymi na terenie 

Przystanku Woodstock, banery informacyjne, pracę 

wolontariuszy (zrekrutowani podczas działań 

profilaktycznych na terenie miasta) 

Przeprowadzone działania profilaktyczno-terapeutyczne 

oraz informacyjno-edukacyjne były skierowane zarówno do 

młodzieży, jak i do rodziców, nauczycieli i sprzedawców 

napojów alkoholowych aby zmaksymalizować ich siłę 

oddziaływania. Działania realizowane były przy wykorzystaniu aktywności wolontariuszy, 

Warsztaty dla nauczycieli 

Cieszyliśmy się zaufaniem 
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pracowników organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, sektora 

prywatnego a także rodziców objętej programem młodzieży i sprzedawców alkoholu. Tak 

zróżnicowany zakres współpracy różnych obywateli w celu wykonania zadań, przyniósł znaczący 

wzrost zaangażowania obywatelskiego w kwestie rozwiązywania problemu integracji społecznej, 

w szczególności zagrożenia uzależnieniami i marginalizacją wśród młodzieży. Jedynie 

oddziaływanie na cały system dzieci – rodzice – nauczyciele – sprzedawcy napojów 

alkoholowych, a tym samym inicjowanie konstruktywnych zmian i prawidłowych postaw 

interpersonalnych na wszystkich czterech poziomach daje szansę na trwałe rezultaty. Działania 

skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży uczestniczącej w XX Przystanku Woodstock są 

przydatne ze względu na łatwość i dostępność profesjonalnej pomocy psychologicznej bez 

instytucjonalnych barier w miejscu zamieszkania. Zaś akcja profilaktyczna – oparta na testach 

umożliwia proste i we własnym zakresie rozpoznanie zaburzeń związanych z używaniem 

alkoholu.  

Wtórną grupą beneficjentów projektu jest społeczeństwo w ujęciu ogólnym i globalnym. Strategia 

projektu opierająca się na poszerzeniu wiedzy o patologiach, zawierająca profesjonalne elementy 

terapeutyczne wpłynęła na polepszenie warunków życia wszystkich ludzi. Wzrost wiedzy 

o patologiach społecznych, o możliwościach pomocy instytucjonalnej – zarówno poziomu 

państwowego jaki pozarządowego – rozwija zdrowe postawy obywatelskie. Zdobywając 

pozytywne doświadczenie współpracy między sobą, z NGO-sami, sektorem prywatnym, 

pracownikami jednostek samorządu terytorialnego obywatele zyskują cenny kapitał społeczny, 

który może zostać wykorzystany w przyszłości z korzyścią dla sfery działań obywatelskich 

w Polsce. Aktywizuje zbiorowość społeczną i zmniejsza poziom znieczulenia na krzywdę ludzką. 

Korzyści płynące z projektu nie kończą się wraz z zamknięciem programu lecz znacznie 

wykraczają poza jego ramy czasowe i założoną grupę beneficjentów. 

Współpraca Fundacji z Departamentem Pożytku Publicznego MPiPS: 

Bardzo efektywne współdziałanie z pracownikami Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, 

miało wpływ na płynną realizację poszczególnych działań projektowych – zgodnych 

z harmonogramem. Na bieżąco rozwiązywano bieżące problemy wynikające z realizacji zadania 

Przystanek: Zielona Przystań 2014. 

Chciałbym podziękować w imieniu swoim i terapeutów oraz wszystkich 11760 beneficjentów 

projektu: uczniów, rodziców, nauczycieli szkół Kostrzyna nad Odrą, młodych osób 

poszukujących pomocy na Przystanku Woodstock, urzędników, radnych, sprzedawców 
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za umożliwienie przeprowadzenia działań profilaktyczno-terapeutycznych przed, podczas i po 

wydarzeniu Przystanek Woodstock 2014 w Kostrzynie nad Odrą. 

Pomogliśmy wielu młodym osobom, byliśmy dla każdego kto nas potrzebował, czuliśmy się 

potrzebni i mamy wielką satysfakcję z wykonanej pracy. 

 

  

Nasz zespół 


