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L.P. NAZWA PROJEKTU 

NAZWA 
FUNDUSZU / 
INNE ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

NR UMOWY 
KWOTA 
DOTACJI 

WKŁAD 
WŁASNY 

WARTOŚĆ 
CAŁKOWITA 

OKRES 
REALIZACJI 

MIEJSCE 
RELIZACJI 

OPIS DZIAŁANIA UWAGI 

1 Nazwa Własna  Projektu: 
Pomoc postpenitencjarna 
poprzez porwadzenie Ośrodka 
Pomocy Postpenitencjarnej dla 
byłych więżniów - 2020-2022 

ze środków 
Funduszu 
Pomocy 
Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy 
Postpenitencjarn
ej – Funduszu 
Sprawiedliwości. 

DFS-V.7222.102.2020 
 

849 856,00 zł  
 

17 344,00 zł  867 200,00 zł  
 

2020-01-01 - 
2022-12-31 

Miejsce realizacji 
zadania 
Projekt 
realizowany 
będzie na 
obszarze 
południowej 
części 
województwa 
śląskiego. 
Sląska Fundacja 
Błękitny Krzyż 
realizować 
będzie go w 
dwóch lokacjach 
- Ośrodkach 
Pomocy 
Postpenitencjarn
ej w Bielsku-
Białej (przy ul. 
Bystrzańskiej 
51A i 55) oraz w 
Pszczynie (przy 
ul. 
Paderewskiego 
3). 

Projekt obejmuje prowadzenie Ośrodków 
Pomocy Postpenitencjarnej dla byłych 
więźniów – jest realizowany przez Śląską 
Fundację Błękitny Krzyż od 2005 roku. Cele 
projektu są kontynuowane i rozszerzane o 
nowe, by świadczona pomoc była 
kompleksowa i skuteczna, uwzględniała 
potrzeby osób uprawnionych do jej 
uzyskania 
oraz była zgodna z celami określonymi w 
Programie Pomocy Postpenitencjarnej na 
lata 
2020-22. Adresatami projektu są osoby 
pozbawione wolności, zwalniane z 
zakładów 
karnych i aresztów śledczych oraz osoby im 
najbliższe. Podstawowe formy 
prowadzonych 
działań wobec osób pozbawionych 
wolności to: spotkania informacyjne na 
terenie 
jednostek penitencjarnych, korespondencja 
z osadzonymi i kontakt telefoniczny. Formy 
oddziaływań wobec osób zwalnianych z 
jednostek penitencjarnych: pomoc osoby 
pierwszego kontaktu; oddziaływania 
terapeutyczne (psycholog), konsultacje 
prawne; 
promocja zatrudnienia - doradztwo 
zawodowe; pobyt w jednym z Ośrodków 
Readaptacyjnych – specjalistycznych 
placówkach nakierowanych na readaptację 
społeczną (w tym nocleg, wyżywienie, 
udział Społeczności Mieszkańców, 
warsztatach, 
treningach i ergoterapii, pomoc rzeczowa); 
pomoc specjalistów udzielana 
pozaprojektowo (terapeuta uzależnień, 
mediator, doradca finansowy, pracownik 
socjalny, kurator sądowy). Osobom 
korzystającym z pobytu w Ośrodku po 
odbytym 

 
MS 
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okresie próbnym, otrzymują opiekuna 
odpowiedzialnego za realizację 
Indywidualnego 
Programu Readaptacji. Formy oddziaływań 
wobec osób najbliższych: konsultacje 
telefoniczne oraz osobiste udzielane przez 
osoby pierwszego kontaktu, zapoznanie z 
ofertą instytucji pomocowych 
województwa śląskiego, pomoc prawna, 
mediacje 
(pozaprojektowo). Ponadto przewidziano 
promocję działań projektowych poprzez 
rozesłanie ulotek i plakatów, jak również 
zorganizowanie w Ośrodku dwóch wizyt 
studyjnych dla Zespołów Kuratorskiej 
Służby Sądowej województwa śląskiego. 
Wizyty 
będą miały charakter informacyjno-
szkoleniowy. 

2 Numer zadania zgodnie z art. 
88 ust 4 pkt 3) Ustawy o grach 
hazardowych udzielanie 
finansowej pomocy 
instytucjom i stowarzyszeniom 
realizującym zadania związane 
z rozwiązywaniem problemów 
wynikających z uzależnień od 
hazardu lub innych uzależnień 
niestanowiących uzależnienia 
od substancji 
psychoaktywnych, w tym 
sporządzanie oceny 
rozpowszechnienia i 
zagrożenia patologicznym 
hazardem Zadanie 
konkursowe nr 4 - Program 
opieki i terapii patologicznych 
hazardzistów, osób z innymi 
uzależnieniami 
behawioralnymi, ich bliskich i 
rodzin.  
Nazwa Własna Zadania: 
Stawka większa niż... życie? – 
MOTU Bielsko-Biała: lata 2021-
2022 

Ze Środków 
Funduszu 

Rozwiązywania 
Problemów 

Hazardowych 

47/HT/2021 
 

175 000,00 zł  
 

52 800,00 zł  227 800,00 zł  
 

02.01.2021 – 
31.12.2021 oraz 
02.01.2022 – 
31.12.2022 

MOTU Bielsko-
Biała 
 
 
Miejsce 
realizacji 
projektu: 
1.Miejski 
Ośrodek Terapii 
Uzależnień, ul. 
Mostowa 1, 43-
300 Bielsko-Biała 
2.Ośrodek 
Readaptacyjny, 
ul. Bystrzańska 
51a, 43-309 
Bielsko-Biała 
3.Dom 
Błękitnego 
Krzyża im. matki 
Ewy, ul. 
Paderewskiego 
3, 43-200 
Pszczyna 

Projekt dotyczy zintegrowanych, 
kompleksowych oddziaływań medycznych, 
terapeutycznych, pomocowych, prawnych, 
socjalnych i ekonomicznych wobec osób 
uzależnionych od hazardu, osób z innymi 
uzależnieniami behawioralnymi oraz ich 
bliskich i rodzin realizowanych w Miejskim 
Ośrodku Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej 
Ośrodku Readaptacyjnym w Bielsku-Białej 
oraz Domu Błękitnego Krzyża im. Matki Ewy 
w Pszczynie, a także ich działań o 
charakterze informacyjno-promocyjnym. 
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż od 2012 r. 
realizuje projekty współfinansowane przez 
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii. W okresie od 2012 do 2019 w 
ośrodku w Bielsku-Białej projektem objęto 
1374 osób. W okresie od 02.01.2020 do 
30.09.2020 (aktualnie realizowany projekt) 
z pomocy skorzystało 121 osób. Obecnie 
wydaje się, iż szeroko zakrojona w latach 
poprzednich promocja przynosi oczekiwany 
efekt, a liczba uczestników projektu w ciągu 
ostatnich 3 lat usystematyzowała się. 
W latach 2021-2022 głównym celem 
projektu będzie nadal poprawianie 
dostępności oraz pogłębienie i dalsza 

KBPN BB 
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profesjonalizacja pomocy na podstawie 
naszych kilkuletnich doświadczeń. 
Stworzony całościowy, zintegrowany oraz 
oparty o najnowsze wyniki badań (evidence 
based medicine) program terapii 
poznawczo-behawioralnej uzależnień 
behawioralnych będzie nadal rozwijany.  
Adresatami projektu będą patologiczni 
hazardziści, osoby z innymi uzależnieniami 
behawioralnymi oraz ich bliscy i rodziny, 
natomiast osobom zagrożonym 
uzależnieniami behawioralnymi bądź 
mającym problem z zachowaniami o 
charakterze nawykowym/popędowym 
proponowane będą oddziaływania o 
charakterze krótkich interwencji oraz 
diagnostyka nozologiczna w kierunku 
uzależnień behawioralnych (w ramach NFZ- 
pozaprojektowo). 
Program opieki i terapii będzie realizowany 
przez zespół specjalistów posiadających 
wieloletnie doświadczenie w terapii 
uzależnień behawioralnych. W latach 2012-
2018 pracownicy merytoryczni pracujący w 
Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w 
Bielsku-Białej zostali przeszkoleni (w tym w 
szkoleniach współfinansowanych przez 
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii), brali również udział w 
superwizjach klinicznych. Kadrę ośrodka 
stanowią:  
3 lekarzy (w tym 2 lekarzy w trakcie 
specjalizacji z psychiatrii - certyfikowanych 
specjalistów psychoterapii uzależnień), 13 
certyfikowanych specjalistów psychoterapii 
uzależnień (w tym 5 psychologów), 5 
terapeutów w procesie certyfikacji na 
specjalistę psychoterapii uzależnień (w tym 
3 psychologów), 2 instruktorów terapii 
uzależnień, 3 prawników, doradca 
finansowy, 3 pracowników obsługi projektu, 
2 superwizorów, 1 ewaluator zewnętrzny 
oraz dodatkowo – pracownik socjalny i 
mediator. 
Dotychczasowe doświadczenia w realizacji 
oraz ewaluacji projektów programu opieki i 
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terapii patologicznych hazardzistów i 
innych osób z uzależnieniami 

behawioralnymi oraz ich rodzin i bliskich 
ukazują zasadność prowadzonych działań, 

jak również zwracają uwagę na stały rozwój 
oferty pomocy oraz programu 

terapeutycznego. Niezwykle istotnym 
aspektem prowadzonego projektu będzie 
również dalsze kontynuowanie działań o 
charakterze informacyjno-promocyjnym 

3 Numer zadania zgodnie z art. 
88 ust 4 pkt 3) Ustawy o grach 
hazardowych udzielanie 
finansowej pomocy 
instytucjom i stowarzyszeniom 
realizującym zadania związane 
z rozwiązywaniem problemów 
wynikających z uzależnień od 
hazardu lub innych uzależnień 
niestanowiących uzależnienia 
od substancji 
psychoaktywnych, w tym 
sporządzanie oceny 
rozpowszechnienia i 
zagrożenia patologicznym 
hazardem Zadanie 
konkursowe nr 4 - Program 
opieki i terapii patologicznych 
hazardzistów, osób z innymi 
uzależnieniami 
behawioralnymi, ich bliskich i 
rodzin. Nazwa Własna 
Zadania: Stawka większa niż... 
życie? – MOTU Czechowice-
Dz., lata 2021-2022 

Ze Środków 
Funduszu 

Rozwiązywania 
Problemów 

Hazardowych 

44/HT/2021 
 

42 000,00 zł  
 

30 600,00 zł  72 600,00 zł  
 

02.01.2021 – 
31.12.2021 oraz 
02.01.2022 – 
31.12.2022 

MOTU 
Czechowice-
Dziedzice 
 
 
Miejsce 
realizacji 
projektu: 
1. Miejski 
Ośrodek Terapii 
Uzależnień, ul. 
Nad Białką 1B, 
43-502 
Czechowice-Dz. 
2. Dom 
Błękitnego 
Krzyża im. matki 
Ewy, ul. 
Paderewskiego 
3, 43-200 
Pszczyna 

Projekt dotyczy zintegrowanych, 
kompleksowych oddziaływań medycznych, 
terapeutycznych, pomocowych, prawnych, 
socjalnych i ekonomicznych wobec osób 
uzależnionych od hazardu, osób z innymi 
uzależnieniami behawioralnymi oraz ich 
bliskich i rodzin realizowanych w Miejskim 
Ośrodku Terapii Uzależnień w 
Czechowicach–Dziedzicach, a także ich 
działań o charakterze infomacyjno-
promocyjnym. 
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż od 2012 r. 
realizuje projekty współfinansowane przez 
Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii, w tym program terapii dla osób 
uzależnionych oraz ich bliskich i rodzin - do 
2015 r. Fundacja realizowała jeden, wspólny 
projekt terapeutyczny, od 2016 r. każdy z 
ośrodków realizuje oddzielny projekt. W 
okresie od 2012 r. do 2017 r. w ośrodku w 
Czechowicach-Dziedzicach projektem 
objęto 737 osób (334 do 2015 r.), w roku 
2018 było to 67 osób, natomiast w roku 
2019 47 osoby. W okresie od 02.01.2020 do 
15.10.2020 (aktualnie realizowany projekt) 
z pomocy skorzystało 35 osób, co stanowi 
44% spośród zakładanej w tegorocznym 
projekcie liczby osób – niższa liczba 
zgłaszających się do projektu osób w 2020 
roku spowodowana jest sytuacją zagrożenia 
epidemiologicznego. 
W latach 2021-2022 głównym celem 
projektu nadal będzie poprawianie 
dostępności oraz pogłębienie i dalsza 
profesjonalizacja pomocy na podstawie 
naszych kilkuletnich doświadczeń. 

KBPN CZ-DZ 
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Stworzony całościowy, zintegrowany oraz 
oparty o najnowsze wyniki badań (evidence 
based medicine) program terapii 
poznawczo-behawioralnej uzależnień 
behawioralnych będzie nadal rozwijany.  
Adresatami projektu będą patologiczni 
hazardziści, osoby z innymi uzależnieniami 
behawioralnymi oraz ich bliscy i rodziny, 
natomiast osobom zagrożonym 
uzależnieniami behawioralnymi bądź 
mającym problem z zachowaniami o 
charakterze nawykowym/popędowym 
proponowane będą oddziaływania o 
charakterze krótkich interwencji oraz 
diagnostyka nozologiczna w kierunku 
uzależnień behawioralnych (w ramach NFZ- 
pozaprojektowo) 
Program opieki i terapii będzie realizowany 
przez zespół specjalistów posiadających 
wieloletnie doświadczenie w terapii 
uzależnień behawioralnych. W latach 2012-
2019 wszyscy pracownicy merytoryczni 
pracujący w Miejskim Ośrodku Terapii 
Uzależnień w Czechowicach-Dziedzicach 
zostali przeszkoleni (w tym w szkoleniach 
współfinansowanych przez Krajowe Biuro 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii), brali 
również udział w superwizjach klinicznych. 
Kadrę ośrodka stanowią: 2 lekarzy (w trakcie 
specjalizacji z psychiatrii, będących 
certyfikowanymi specjalistami 
psychoterapii uzależnień), 1 certyfikowany 
specjalista psychoterapii uzależnień 
(Kierownik ośrodka),       3 certyfikowanych 
specjalistów psychoterapii uzależnień (w 
tym 1 psycholog) 3 terapeutów w procesie 
certyfikacji (w tym 2 psychologów), 1 
prawnik, 1 ewaluator zewnętrzny, 4 
pracowników obsługi projektu, 2 
superwizorów oraz dodatkowo – doradca 
finansowy, pracownik socjalny i  
mediatorzy. 

4 Numer zadania zgodnie z art. 
88 ust 4 pkt 3) Ustawy o grach 
hazardowych udzielanie 
finansowej pomocy 

Ze Środków 
Funduszu 

Rozwiązywania 

46/HT/2021 
 

35 000,00 zł  
 

15 590,00 zł  50 590,00 zł  
 

02.01.2021 – 
31.12.2021 oraz 
02.01.2022 – 
31.12.2022 

Ośrodek 
Psychoprofilakty
ki w Pszczynie 
 

Projekt dotyczy zintegrowanych, 
kompleksowych oddziaływań medycznych, 
terapeutycznych, pomocowych, prawnych i 
ekonomicznych wobec osób uzależnionych 

KBPN 
PSZCZYNA 
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instytucjom i stowarzyszeniom 
realizującym zadania związane 
z rozwiązywaniem problemów 
wynikających z uzależnień od 
hazardu lub innych uzależnień 
niestanowiących uzależnienia 
od substancji 
psychoaktywnych, w tym 
sporządzanie oceny 
rozpowszechnienia i 
zagrożenia patologicznym 
hazardem Zadanie 
konkursowe nr 4 - Program 
opieki i terapii patologicznych 
hazardzistów, osób z innymi 
uzależnieniami 
behawioralnymi, ich bliskich i 
rodzin. Nazwa Własna 
Zadania: Stawka większa niż... 
życie? – Pszczyna: lata 2021-
2022 

Problemów 
Hazardowych 

Miejsce 
realizacji 
projektu: 
1. Ośrodek 
Psychoprofilakty
ki, ul. 
Paderewskiego 
3, 43-200 
Pszczyna  
 
2. Dom 
Błękitnego 
Krzyża im. matki 
Ewy - hostel, ul. 
Paderewskiego 
3, 43-200 
Pszczyna 

od hazardu, osób z innymi uzależnieniami 
behawioralnymi oraz ich bliskich i rodzin 
realizowanych w Ośrodku 
Psychoprofilaktyki w Pszczynie, a także 
działań promocyjnych. 
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż od 2012r. 
realizuje projekty współfinansowane przez 
KBPN. Do 2015 r. Fundacja realizowała 
jeden, wspólny projekt terapeutyczny, 
natomiast od roku 2016 każdy z ośrodków 
realizuje oddzielny projekt. Ośrodek 
pszczyński prowadzi działania w tym 
obszarze od 2015 roku, a wspófinansowane 
z KBPN – od 2017 r. 
Ośrodek Psychoprofilaktyki rozpoczął swoją 
działalność 28.05.2015 r. Od początku 
istnienia jego oddziaływania terapeutyczne 
skierowane były głównie do osób 
uzależnionych behawioralnie i ich rodzin. 
Znaczna część obecnych pacjentów, ok. 50% 
to adresaci projektu. 
Obserwuje się wzrost ilości pacjentów – 
adresatów zadania. W tym roku z uwagi na 
ogłoszony konkurs z NFZ spodziewamy się 
dalszego rozwoju . Z uwagi na różne 
okoliczności takie jak np. zmiany w prawie, 
ograniczające dostęp do gier hazardowych 
celem projektu będzie utrzymanie 
dostępności (a w kolejnym roku jej 
zwiększenie się) oraz stały rozwój i 
poszerzanie oferty profesjonalnej pomocy 
patologicznym hazardzistom, osobom z 
innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich 
bliskim i rodzinom z terenu z terenu gminy 
Pszczyna oraz powiatu pszczyńskiego, 
bieruńsko-lędzińskiego i miasta Tychy 
poprzez kontynuowanie w latach 2021 oraz 
2022 realizacji poznawczo-behawioralnej 
terapii uzależnień behawioralnych wraz z 
pozostałymi formami pomocy (konsultacje 
prawne, finansowe itd.) tworzącymi 
zintegrowany, kompleksowy program 
terapii poznawczo-behawioralnej 
uzależnień. Jest on oparty o najnowsze 
wyniki badań (evidence based medicine) i 
będzie nadal rozwijany. 
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Realizowany będzie on przez zespół 
specjalistów posiadających wieloletnie 
doświadczenie w terapii uzależnień 
behawioralnych. W latach 2012-2016 
pracownicy merytoryczni Fundacji zostali 
przeszkoleni (w tym w szkoleniach 
współfinansowanych przez KBPN), brali 
również udział w superwizjach klinicznych. 
Zakładanym, najważniejszym rezultatem 
będzie to, że adresaci projektu otrzymają 
potrzebną im wiedzę i wsparcie 
terapeutyczne, co pozytywnie wpłynie na 
ich funkcjonowanie społeczne i zachowanie 
psychiczne. 
Dotychczasowe doświadczenia w realizacji 
oraz ewaluacji projektów programu opieki i 
terapii patologicznych hazardzistów i innych 
osób z uzależnieniami behawioralnymi oraz 
ich rodzin i bliskich ukazują zasadność 
prowadzonych działań, jak również zwracają 
uwagę na stały rozwój oferty pomocy oraz 
programu terapeutycznego. Niezwykle 
istotnym aspektem prowadzonego projektu 
będzie również dalsze kontynuowanie 
działań o charakterze informacyjno-
promocyjnym. 

5 Numer zadania zgodnie z art. 
88 ust 4 pkt 3) Ustawy o grach 
hazardowych udzielanie 
finansowej pomocy 
instytucjom i stowarzyszeniom 
realizującym zadania związane 
z rozwiązywaniem problemów 
wynikających z uzależnień od 
hazardu lub innych uzależnień 
niestanowiących uzależnienia 
od substancji 
psychoaktywnych, w tym 
sporządzanie oceny 
rozpowszechnienia i 
zagrożenia patologicznym 
hazardem Zadanie 
konkursowe nr 4 - Program 
opieki i terapii patologicznych 
hazardzistów, osób z innymi 
uzależnieniami 

Ze Środków 
Funduszu 

Rozwiązywania 
Problemów 

Hazardowych 

45/HT/2021 
 

50 000,00 zł  
 

34 800,00 zł  84 800,00 zł  
 

02.01.2021 – 
31.12.2021 oraz 
02.01.2022 – 
31.12.2022 

OLU Żywiec 
 
Miejsce 
realizacji 
projektu: 
Ośrodek 
Leczenia 
Uzależnień, al. 
Legionów 1,  
34-300 Żywiec 

Projekt dotyczy zintegrowanych, 
kompleksowych oddziaływań medycznych, 
terapeutycznych, pomocowych, prawnych, 
socjalnych i ekonomicznych wobec osób 
uzależnionych od hazardu, osób z innymi 
uzależnieniami behawioralnymi oraz ich 
bliskich i rodzin realizowanych w Ośrodku 
Leczenia Uzależnień w Żywcu, a także 
działań o charakterze infomacyjno-
promocyjnym. 
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż od 2012 r. 
realizuje projekty współfinansowane przez 
Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii, w tym program terapii dla osób 
uzależnionych oraz ich bliskich i rodzin - do 
2015 r. Fundacja realizowała jeden, wspólny 
projekt terapeutyczny, od 2016 r. każdy z 
ośrodków realizuje oddzielny projekt. W 
okresie od 2012 r. do 2017 r. w ośrodku w 
Żywcu projektem objęto 514 osób (334 do 

KBPN 
ŻYWIEC 
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behawioralnymi, ich bliskich i 
rodzin. Nazwa Własna 
Zadania: 
Stawka większa niż... życie? – 
OLU Żywiec., lata 2021-2022 

2015 r.), natomiast w roku 2018 projekt nie 
był realizowany. W roku 2019 w projekcie 
uczestniczyło 48 osób. W okresie od 
02.01.2020 do 15.10.2020 (aktualnie 
realizowany projekt) z pomocy skorzystało 
34 osoby. 
W latach 2021-2022 głównym celem 
projektu nadal będzie poprawianie 
dostępności oraz pogłębienie i dalsza 
profesjonalizacja pomocy na podstawie 
naszych kilkuletnich doświadczeń. 
Stworzony całościowy, zintegrowany oraz 
oparty o najnowsze wyniki badań (evidence 
based medicine) program terapii 
poznawczo-behawioralnej uzależnień 
behawioralnych będzie nadal rozwijany.  
Adresatami projektu będą patologiczni 
hazardziści, osoby z innymi uzależnieniami 
behawioralnymi oraz ich bliscy i rodziny, 
natomiast osobom zagrożonym 
uzależnieniami behawioralnymi bądź 
mającym problem z zachowaniami o 
charakterze nawykowym/popędowym 
proponowane będą oddziaływania o 
charakterze krótkich interwencji oraz 
diagnostyka nozologiczna w kierunku 
uzależnień behawioralnych (w ramach NFZ- 
pozaprojektowo) 
Program opieki i terapii będzie realizowany 
przez zespół specjalistów posiadających 
wieloletnie doświadczenie w terapii 
uzależnień behawioralnych. W latach 2012-
2019 wszyscy pracownicy merytoryczni 
pracujący w Ośrodku Leczenia Uzależnień w 
Żywcu zostali przeszkoleni (w tym w 
szkoleniach współfinansowanych przez 
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii), brali również udział w 
superwizjach klinicznych. Kadrę ośrodka 
stanowią: 2 lekarzy (w tym 1 lekarz 
psychiatra i 1 lekarz w trakcie specjalizacji z 
psychiatrii - certyfikowany specjalista 
psychoterapii uzależnień), 7 
certyfikowanych specjalistów psychoterapii 
uzależnień, 3 terapeutów w procesie 
certyfikacji (w tym 1 psycholog), 2 
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instruktorów terapii uzależnień w procesie 
certyfikacji, 1 prawnik, 4 pracowników 
obsługi projektu, 2 superwizorów i1 
ewaluator zewnętrzny oraz dodatkowo – 
doradca finansowy, pracownik socjalny i  
mediator 
Dotychczasowe doświadczenia w realizacji 
oraz ewaluacji projektów programu opieki i 
terapii patologicznych hazardzistów i innych 
osób z uzależnieniami behawioralnymi oraz 
ich rodzin i bliskich ukazują zasadność 
prowadzonych działań, jak również zwracają 
uwagę na stały rozwój oferty pomocy oraz 
programu terapeutycznego. Niezwykle 
istotnym aspektem prowadzonego projektu 
będzie również dalsze kontynuowanie 
działań o charakterze informacyjno-
promocyjnym. 
Łączna liczba docelowych odbiorców 
projektu to 80 osób w roku 2021 oraz 80 
osób w roku 2022. Zakładamy, że 100 z nich 
będą to osoby uzależnione od hazardu lub 
innych uzależnień behawioralnych, 
natomiast 60 stanowić będą ich osób 
bliskich i z rodzin osób uzależnionych. 
Charakterystyka beneficjentów w podziale 
na grupy wiekowe – 10 osób do 18 r.ż., 50 
osób w wieku do 18 do 34 r.ż., 100 
beneficjentów powyżej 34 r.ż. 

6 Numer zadania zgodnie z art. 
88 ust 4 pkt 3) Ustawy o grach 
hazardowych udzielanie 
finansowej pomocy 
instytucjom i stowarzyszeniom 
realizującym zadania związane 
z rozwiązywaniem problemów 
wynikających z uzależnień od 
hazardu lub innych uzależnień 
niestanowiących uzależnienia 
od substancji 
psychoaktywnych, w tym 
sporządzanie oceny 
rozpowszechnienia i 
zagrożenia patologicznym 
hazardem  

Ze Środków 
Funduszu 

Rozwiązywania 
Problemów 

Hazardowych 

217/HE/2021 
 

70 700,00 zł  
 

5 600,00 zł  76 300,00 zł  
 

20.05..2021- 
31.12.2021 

Ośrodek 
Psychoprofilakty
ki w Pszczynie 
 
Miejsce 
realizacji 
projektu: 
Ośrodek 
Błękitnego 
Krzyża im. Matki 
Ewy   ul. 
Paderewskiego 3   
43-200 Pszczyna 

Prowadzone badania w Polsce i na świecie 
oraz obserwacje psychoterapeutów 
uzależnień wskazują wyraźnie na wzrost 
czynności behawioralnych i 
zapotrzebowania na specjalistyczną pomoc 
psycyhoterapeutyczną. Pojawiające się 
nowe koncepcje uzależnień behawioralnych 
poszerzają rozumienie powstawania 
problemu i sposobu prowadzenia terapii. 
Stąd głównym założeniem projektu jest 
organizacja szkolenia o charakterze 
warsztatowo-wykładowym  zwiększającego  
kompetencje zawodowe  osób zajmujących 
się profilaktyką, leczeniem i terapią 
uzależnień w zakresie uzależnień od 
hazardu i innych uzależnień 
behawioralnych. Opierając się na 

KBPN 
SZKOL. 
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Zadanie nr 15. 
Przeprowadzenie projektów 
szkoleniowych dotyczących 
wykorzystania  skutecznych 
metod profilaktyki i terapii w 
odniesieniu do uzależnień  
behawioralnych, 
adresowanych do terapeutów 
uzależnień, lekarzy. 
Nazwa Własna Zadania: 
Przywiązanie czy uwiązanie. 

najnowszych badaniach i wiedzy z zakresu 
uzależnień behawioralnych szkolenie będzie 
przeznaczone dla certyfikowanych 
psychoterapeutów uzależnień oraz 
będących w procesie certyfikacji, a także 
lekarzy, które w sposób znaczący podniesie 
ich kompetencje i możliwości pomocy 
innym.  
      Szkolenie warsztatowo-wykładowe 
składa się z 5 dni szkoleniowych – 50 godzin 
dydaktycznych zajęć (14 godzin wykładów i 
36 godzin warsztatów) na jednego studenta. 
Projekt zakłada realizację trzech edycji. 
Zajęcia odbywać się będą 3 dni po 12 godzin 
oraz 2 dni po 7 godzin. 

7   SOP-VI.524.195.2020 
 

63 525,00 zł  
 

1 440,00 zł  64 965,00 zł  
 

01.01.2021-
31.12.2021 

PRAWNICZY UM 
BB 
Miejsce 
realizacji 
projektu: 
PRAWNE Lompy 
7 
 

 PRAWNICZY 
UM BB 

8   SOP-VI.524.193.2020 
 

63 525,00 zł  
 

1 440,00 zł  64 965,00 zł  
 

01.01.2021-
31.12.2021 

PRAWNICZY UM 
BB 
Miejsce 
realizacji 
projektu: 
PRAWNE 
Lipnicka 36 
 

 PRAWNICZY 
UM BB 

9   SOP-VI.524.192.2020 
 

63 525,00 zł  
 

1 440,00 zł  
 

64 965,00 zł  
 

01.01.2021-
31.12.2021 

PRAWNICZY UM 
BB 
Miejsce 
realizacji 
projektu: 
PRAWNE 
Opatrzności 
Bożej 18 
 

 PRAWNICZY 
UM BB 

10   SOP-VI.524.194.2020 
 

63 525,00 zł  
 

1 440,00 zł 64 965,00 zł  
 

01.01.2021-
31.12.2021 

PRAWNICZY UM 
BB 
Miejsce 
realizacji 
projektu: 

 PRAWNICZY 
UM BB 
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PRAWNE 
Mickiewicza 30a 
 

11   4 
 

63 525,00 zł  
 

0,00 zł 63 525,00 zł  
 

01.01.2021-
31.12.2021 

UM Cz-Dz 
Miejsce 
realizacji 
projektu: 
PRAWNE 
Czechowice-
Dziedzice 
 

 UM Cz-Dz 

12   3 
 

63 525,00 zł  
 

0,00 zł 63 525,00 zł  
 

01.01.2021-
31.12.2021 

 
Starostwo 
Powiatowe w 
Bielsku-Białej 
 
Miejsce 
realizacji 
projektu: 
PRAWNE 
Szczyrk, 
Buczkowice, 
Wilkowice 
 

 Starostwo 
Powiatowe 
w Bielsku-
Białej 
 

 


