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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Historia powołania Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” związana

była z próbą odpowiedzi duszpasterskiej i społecznej na istniejący

na przełomie wieków wielopłaszczyznowy kryzys w obszarze

aksjologicznym, tożsamości młodego człowieka, jego podmiotowości

i godności w aspekcie ubóstwa. Założyciele rozpoczynając swoje dzieło

pod koniec 2001 roku bardzo jasno sprecyzowali misję organizacji jako

pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, udzielaną w duchu wartości

chrześcijańskich, odpowiadającą na potrzebę przychylnego

zainteresowania i współobecności społeczeństwa w prewencji,

diagnozowaniu i leczeniu zagrożeń powodowanych przez uzależnienia

w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Nadrzędnym celem było wówczas stworzenie na terenie województwa

świętokrzyskiego kompleksowego systemu profilaktyki, leczenia

i readaptacji. Tak powstał Regionalny System Diagnozy i Profilaktyki

Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży. Program realizowało

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” we współpracy z Instytutem

Kształcenia Medycznego Akademii Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach). Partnerami zaangażowanymi

w przygotowanie projektu były także Kuratorium Oświaty oraz Caritas

Diecezji Kieleckiej. Następnie porozumienie zostało rozszerzone o kolejne

podmioty: Urząd Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

w Kielcach, Urząd Marszałkowski, Wojewodę Świętokrzyskiego,

Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendę Ochotniczego Hufca Pracy.

Inne podmioty wspierające System to: sądy i kuratorzy sądowi, organizacje

pozarządowe, placówki służby zdrowia i placówki penitencjarne.
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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Inicjatywa posłużyła kompleksowej diagnozie uczniów szkół

ponadpodstawowych pod kątem przemocy i uzależnień oraz

wprowadzaniu konkretnych profilaktycznych środków zaradczych.

Badania prowadzone były przez studentów pod opieką nauczycieli

akademickich w ramach wolontariatu i zostało nimi objętych 38 600

uczniów z woj. świętokrzyskiego. Ankiety, opracowane w Instytucie

Kształcenia Medycznego, zostały przekazane dyrektorom szkół, zaś

kompleksowy wynik badań do Kuratorium Oświaty oraz do instytucji

zainteresowanych realizacją strategii pomocy osobom uzależnionym,

bądź dotkniętym przemocą.
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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Drugim równoległym nurtem działań w tym zakresie była profilaktyka
uzależnień. Na początku zajęcia profilaktyczne organizowane były
w ramach partnerstwa w Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii
Uzależnień Caritas Diecezji Kieleckiej - prowadzonej. Na szeroką skalę
w gimnazjach na terenie całego województwa świętokrzyskiego
przebiegała realizacja warsztatów profilaktycznych wskazanych po
szczegółowej diagnozie.

W regionalny system profilaktyczny wpisany był także program
szkoleniowy dla kadry pracującej z młodzieżą. Kolejnym etapem było
uruchamianie na terenie szkół Punktów Konsultacyjnych „Równy
Start”.
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Dział Profilaktyki i Wychowania

Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”
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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Kluby Młodzieżowe Wolna Strefa – wspierają

rodzinę w zakresie edukacji i wychowania i promują

integralny rozwój młodych

Obecnie funkcjonuje 11 Klubów Wolna Strefa

- 9 Klubów Młodzieżowych

(5 Klubów na terenie Miasta Kielce, 4 Kluby na terenie

ościennych Gmin)

- 2 Kluby Rodzinne

Zamknięto w ostatnim czasie 9 klubów pomimo

dużego zainteresowania młodzieży i ich rodziców ze

względu na brak środków finansowych.
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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Do klubów uczęszcza miesięcznie ponad 900

dzieci i młodzieży w wieku 6 – 19 lat

W Klubach Wolna Strefa oferuje się bezpłatne

wsparcie edukacyjne i rekreacyjne oraz

zapewnia jak najlepsze warunki opiekuńczo-

wychowawcze.

Realizuje się warsztaty profilaktyczne
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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

W Klubach Wolna Strefa działa wiele zajęć sekcyjnych, 

które wypełniają czas wolny młodych ludzi.                                                                               

Sekcja muzyczna
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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Sekcja plastyczna
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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Sekcja taneczna
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Sekcja sportowa
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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Sekcja naukowa
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Sekcja edukacyjna

Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”
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Sekcja kulinarna

Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”
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Sportowa Liga Wolnych Stref

Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”
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Internetowe Radio Wolna Strefa

Pracuje 11 młodzieżowych zespołów redakcyjnych,

które podobnie jak w profesjonalnych rozgłośniach

są tematycznie podzielone na działy:

• informacyjny,

• sportowy,

• artystyczny,

• miejski.

Radio to również swoisty rodzaj komunikatora

pomiędzy Klubami. Młodzież ma możliwość rozwoju

swoich talentów dziennikarskich i stawiania

pierwszych kroków w tej przestrzeni zawodowej.

Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”



©2021 Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Stwarza się  młodym jak 
najlepsze warunki do 
rozwijania swoich talentów. 
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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Współpraca z instytucjami:

- Wszystkie instytucje działające na rzecz młodego człowieka

- MOPR

- Policja

- Kuratorzy sądowi

- Szkoły

- Samorządy

- Uniwersytet
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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Praca w Klubach Wolna Strefa podczas pandemii:

marzec – maj 2020 praca wyłącznie zdalna

- pomoc w nauce

- rozmowy telefoniczne z młodzieżą

- rozmowy telefoniczne z rodzicami

- zachęcanie młodych do kreatywnego spędzania czasu
wolnego (lekcje gitary, zajęcia plastyczne, treningi
sportowe online, przepisy kulinarne, itp.)

Dziennie za pomocą telefonu i Internetu

(w tym portali społecznościach) objętych opieką

było około 400 osób.
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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

• Od czerwca 2020 Kluby Wolna Strefa pracują stacjonarnie

Frekwencja jest znacznie większa niż przez okresem

pandemii.

• Po okresie lockdownu ujawniły się u młodzieży liczne

deficyty wynikające z ograniczeń pandemicznych.

Pojawiło się wiele negatywnych zachowań związanych z:

• izolacją,

• brakiem ruchu fizycznego

• zbyt długim korzystaniem z Internetu.

Pojawiły się problemy związane z:

• otyłością ,

• uzależnieniem od gier komputerowych,

• samotnością,

• impulsywnością,

• bagatelizowaniem kontekstu szkoły.

Obserwuje się objawy depresyjne u młodzieży wynikające także z trudnych sytuacji                  
w domu (alkohol, agresja). 
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„Nadzieja Rodzinie”

Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”
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Zespół Poradni:
- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

- Poradnia Leczenia Uzależnień

- Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

- Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla

Dzieci i Młodzieży

Udzielana pomoc: konsultacje psychiatryczne, diagnostyka psychologiczna,

terapia indywidualna i grupowa , psychoterapia.

Placówki stacjonarne:

- Ośrodek Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji

Psychoaktywnych w Pałęgach gm. Mniów

- Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Kielcach

- Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach

- Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie gm. Busko – Zdrój

Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny prowadzący edukację oraz badania

w kierunku HIV, AIDS.

NZOZ „Nadzieja Rodzinie to:
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Ośrodek Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od 
Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach

• DLA KOGO OŚRODEK?
osoby uzależnione od narkotyków, dopalaczy i leków 
w wieku 15-25 lat, także z uzależnieniami 
współistniejącymi: (alkohol, hazard, komputer, 
Internet). 

• Ośrodek dysponuje 25 miejscami koedukacyjnymi
i posiada całodobową opiekę terapeutyczną.

• CZAS TRWANIA TERAPII

Terapia uzależnień w Ośrodku trwa od 6

do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia

– w zależności od indywidualnych potrzeb

pacjenta. Leczenie jest podzielone na kilka etapów.

• W 2020 roku w Ośrodku przebywało 69 pacjentów (64
mężczyzn i 5 kobiet) w ramach 6117 świadczeń
(osobodni). Aktualnie 48 pacjentów.
Od 2007 r. przyjęliśmy ponad 1000 pacjentów.
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Hostel dla Osób Uzależnionych od Środków 
Psychoaktywnych w Kielcach

Hostel oferuje 18 miejsc w pokojach dwu i trzyosobowych.

Przyjęcie do Hostelu następuje po uprzednim zgłoszeniu

(wpisania na listę oczekujących) i uzgodnieniu terminu przyjazdu.

Pobyt w hostelu może trwać 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. 

Wspomagamy w:

utrzymaniu abstynencji,

powrocie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie,

podjęciu pracy,

właściwym wypełnianiu ról społecznych,

radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych,

rozwoju osobistym.

W ramach programu umożliwia się podopiecznym udział w zajęciach takich jak: 

grupa rozwoju osobistego, grupa zapobiegania nawrotom, warsztaty umiejętności psychospołecznych, 

grupa wsparcia oraz terapii indywidualnej.

W Hostelu przebywało w 2020 r. 26 pacjentów (24 mężczyzn i 2 kobiety) w ramach 3520 świadczeń

(osobodni).
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Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Kielcach
Hostel jest skierowany do dorosłych pacjentów, którzy

zakończyli podstawową terapię alkoholową.

Osoby ponownie przystosowują się do samodzielnego

życia w społeczeństwie:

• konsultacje psychiatryczne;

• konsultacje psychologiczne;

• terapia indywidualna;

• grupa wsparcia;

• grupa zapobiegania nawrotom;

• warsztat umiejętności psychospołecznych;

• grupa rozwoju osobistego;

• doradztwo zawodowe;

• warsztat informatyczny, warsztat kulinarny;

• socjoterapia przez animację czasu wolnego.

W hostelu osoba może przebywać przez okres 6 miesięcy.

Uczestnictwo jest bezpłatne, osoby objęte wsparciem

mają zapewnione wyżywienie.
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Hostel dla osób uzależnionych od alkoholu w Janinie 

Dom readaptacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu w Szańcu 

• Program rehabilitacyjny skierowany jest do

pełnoletnich mężczyzn uzależnionych od alkoholu,

którzy zakończyli podstawową terapię uzależnienia.

• Oferuje pomoc w powrocie do samodzielnego,

trzeźwego życia.

• Hostel oferuje 13 miejsc: pokoje dwu, trzy lub

czteroosobowe, kuchnię i łazienki do wspólnego

użytku, salon telewizyjny.

• Pobyt placówce trwa około 6 miesięcy i jest bezpłatny

• Po zakończonym leczeniu w Janinie istnieje

możliwość zamieszkania w Domu Readaptacyjnym dla

osób Uzależnionych od Alkoholu w Szańcu 12 miejsc

( Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otworzyło dom

w roku 2015).
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Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny prowadzący edukację, 
poradnictwo oraz badania w kierunku HIV,

• Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego jest działaniem
wspierającym odpowiedni dostęp do informacji, edukacji i usług w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców. Polega na
dostarczeniu pacjentom rzetelnej wiedzy teoretycznej na temat przenoszenia
zakażenia HIV, profilaktyki HIV, możliwości leczenia jak i samej choroby
AIDS. Udziela wsparcia psychologicznego dla osób z nowo wykrytym
zakażeniem,

• Edukacja poszerzona jest o możliwość wykonania bezpłatnie i anonimowo
testu na obecność wirusa HIV, na które składa się poradnictwo okołotestowe.

• Realizuje projekty edukacyjne w zakresie profilaktyki HIV/AIDS dla: licealistów,
studentów, osób pozbawionych wolności, pacjentów z Ośrodków Leczenia
Uzależnień i Hosteli,

• Rocznie przyjmuje 600- 788 pacjentów, wykrywa się od 5- 12 zakażeń rocznie
wśród pacjentów pomiędzy 20-39 rokiem życia,

• Punkt pracuje dwa razy w tygodniu 2 godziny.

• W Punkcie pracuje 3 doradców –psychologów,
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NZOZ „Nadzieja Rodzinie” statystyka 
2020r.:

Placówki  ambulatoryjne:

- Poradnia Zdrowia Psychicznego przyjęła 1049 pacjentów, w której udzielono

5952 świadczeń medycznych,

- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przyjęła 452

pacjentów, udzielono 2013 świadczeń medycznych,

- Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla

Dzieci i Młodzieży – pierwszy i bardzo trudny rok działalności,

(od maja) - przyjęto 217 pacjentów i udzielono 1879 porad,

- Poradnie Leczenia Uzależnień łącznie przyjęły 478 pacjentów, udzielono

3091 świadczeń medycznych.

Łącznie, wsparcie medyczne we wszystkich jednostkach NZOZ 

uzyskało 2369 osób.
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NZOZ „Nadzieja Rodzinie” w stanie 
pandemii:

• mniej pacjentów zgłaszających się do placówek ambulatoryjnych na

początku pandemii ,

• duże utrudnienie rozpoczęcia działalności Ośrodka Środowiskowej

Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

od 1 kwietnia 2020r, bowiem kontakt ze środowiskiem pacjenta był

początkowo niemożliwy,

• narastające lęki pacjentów, frustracja i agresji wśród pacjentów,

• utrudnienia w kontakcie bezpośrednim z pacjentem tzn, praca

w maseczkach, przyłbicach i z zachowaniem dalszej odległości,

niechęć do ankiet covidowych.
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NZOZ „Nadzieja Rodzinie” w  2021r.
Obserwuje się :

- znaczny wzrost osób zgłaszających się do placówek.

(obecnie na liście oczekujących w Poradni Zdrowia Psychicznego jest 350 osób)

Młodzi ludzie:

▪ doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania,

▪ doświadczają zaostrzenia zaburzeń występujących przed pandemią,

▪ borykają się z problemami zachowania i emocjonalnymi w związku z 

relacjami rodzinnymi, koleżeńskimi,

▪ doświadczają kryzysów rozwojowych oraz w kontaktach interpersonalnych,

▪ mają trudność w radzeniu sobie z przeżywanymi emocjami,

▪ odczuwają lęk w związku z edukacją, tj. niepewność dotycząca poradzenia 

sobie z materiałem szkolnym, zdaniem egzaminów, wyborem kierunku 

dalszego kształcenia.
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NZOZ „Nadzieja Rodzinie” nasze  najbliższe 
plany:

W związku ze  znacznym wzrostem ilości pacjentów: 

• Stale poszerza się zasoby kadry 

• Podnosi się kwalifikacje kadry

Jesteśmy placówką leczniczą zapewniającą kompleksowe, systemowe  wsparcie dla 

rodzin w zakresie psychiatrii oraz leczenia uzależnień w naszym województwie.

Planuje się  utworzenie nowych poradni: psychologicznej  oraz leczenia uzależnień 

dla dzieci i młodzieży.
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Dział Integracji Społecznej

Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”
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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Dopełnieniem systemu wsparcia rodziny i jej dziecka zbudowanego przez 

Stowarzyszenie jest działalność w zakresie inkluzji społecznej 

i przeciwdziałanie marginalizacji. W tym celu od 2013 roku prowadzony jest Zakład 

Aktywności Zawodowej, który zapewnia młodym osobom z niepełnosprawnością                    

w stopniu znacznym i umiarkowanym wsparcie, w wykorzystywaniu ich pełnego 

potencjału. Dzięki rehabilitacji społecznej i zdrowotnej oraz nauce zawodu młodzi 

przygotowywani są do wejścia na rynek pracy, a podjęcie aktywności zawodowej daje 

im możliwość samorealizacji. 

W formie oddziałów zakładu funkcjonują: 

Bufet Smaczek, 

Pralnia Nemo, 

Profesjonalne niszczenie dokumentów, 

Warsztat konfekcjonowania galanterii oraz rękodzieła.
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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Młode osoby kończące proces terapii uzależnień mają możliwość

skorzystania ze wsparcia Centrum Integracji Społecznej prowadzonego

przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” od 2016 roku.

Zakres działalności centrum obejmuje m.in. kształcenie umiejętności

niezbędnych do pełnienia ról społecznych, naukę planowania

i gospodarowania dochodami. Integracja zawodowa polega natomiast

w szczególności na umożliwieniu uczestnikom nabycia nowych

umiejętności zawodowych umożliwiających podwyższenie kwalifikacji

lub przekwalifikowanie.

Wielu naszych młodych podopiecznych otrzymało także propozycję pracy

w strukturach Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”.
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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

W celu wspierania rodzin osób z niepełnosprawnością

intelektualną Stowarzyszenie prowadzi od 2017 roku

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B/C. Dom

zapewnia opiekę dzienną oraz zajęcia w formie treningów

kształtujących i podtrzymujących samodzielność,

zwiększających sprawność psychofizyczną i rozwijających

umiejętności interpersonalne. Uczestnicy w rodzinnej

atmosferze i przy pomocy profesjonalnej kadry podnoszą

poczucie własnej wartości, godności i wiary w swoje

możliwości. Integracja ze środowiskiem lokalnym

zmniejsza poczucie osamotnienia oraz izolacji społecznej.
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Dział Pozyskania Funduszy

Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”
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Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Finansowanie:

Kluby Wolna Strefa finansowane są wyłącznie ze środków pozyskanych                      

w ramach dotacji. 

W roku 2021 złożyliśmy  ponad 40 wniosków o dotację na łączną kwotę 

4 930 000,00 zł.

Zostało dofinansowanych 29 wniosków na łączna kwotę 1 699 000,00

Zapotrzebowanie na środki , które pokryją koszty zatrudnienia oraz zapewnią 

wysoki standard pracy pedagogicznej dla 11-tu Klubów Wolna Strefa wynoszą 

około 4 000 000,00 zł rocznie.
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• Nieodpłatna działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia finansowana jest głównie

ze środków publicznych. Pochodzą one z dotacji, ministerialnych: ministerstw Rodziny

i Polityki Społecznej, Edukacji, Obrony Narodowej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,

dotacji samorządowych, oraz od instytucji wdrażających programy Unii Europejskiej.

Sporadycznie zdarzają się także granty ze środków prywatnych udzielane przez fundacje lub

przedsiębiorstwa. Znaczącym źródłem finansowania jest własna działalność gospodarcza.

• Dotacje przyznawane są zwykle w trybie konkursowym na konkretne działania.

Aby pozyskać dotację, doświadczony zespół Działu Pozyskania Funduszy wspólnie

z pozostałymi działami opracowuje koncepcję planowanego przedsięwzięcia

w formie projektu. Projekt wyjaśnia jaka jest idea przedsięwzięcia, a także jakie

są szczegółowe koszty jego wykonania i jest głównym elementem przygotowywanej

w dziale dokumentacji konkursowej. W trakcie realizacji pracownicy działu w oparciu

o bogate doświadczenie, na każdym etapie procesu zarządzania projektem wspierają

merytorycznie działy, które go realizują, a także opracowują i składają szczegółowe

sprawozdania i rozliczenia.

Wsparcie rodziny i jej dziecka na przykładzie

Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”
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Fundacja Nadzieja Rodzinie

• Od 2009 roku misję i zadania Stowarzyszenia wspiera Fundacja 

Nadzieja Rodzinie.

Aktualnie w ramach Fundacji prowadzimy:

• Centrum Integracji Społecznej w Podgajach gm. Busko Zdrój 

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Podgajach gm. Busko Zdrój

• oraz szereg projektów finansowanych z Funduszy europejskich, 

ministerstw: Rodziny i Polityki Społecznej, Edukacji, Obrony 

Narodowej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, dotacji 

samorządowych i własnej działalności gospodarczej.

• Stowarzyszenie wraz Fundacją zatrudnia 238 pracowników 

etatowych, 90 zleceniobiorców oraz 52 uczestników CIS.
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Dziękujemy za uwagę


